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Iª P A R T E 

,, POLÍTICA AGRÍCOU\ DO GOVERNO 

l - OBJETIVOS DA POL!TICA AGR!COLA 

O QUE t AFINAL A POLÍTICA AGRTCOLA VO GOVERNO? 
A Política Agrícola é a maneira como o governo administra determi 

nades instrumentos que influem na vida dos agricultores e nas formas de~ 
les produzirem na agricultura. 

Vamos por partes. Que instrumentos são esses que o governo admi - 
nistra? Entre as várias funções do Estado, uma delas é garantir que haja 
produção agrícola para cumprir determinados objetivos como: alimentar o po 
vo, exportar. etc. Para orientar essa produção agrícola existe uma sérieT 
de instrumentos que são utilizados para coordenar essa produção de acordo 
com os interesses de quem está governando. 

Entre as vários instrumentos, os principais são: 1) a forma como• 
são ocupadas as terras publicas, 2) o crédito rural, 3) a fixação de pre 
ços para os produtos; 4) o seguro agrícola; S) a organização de infraes - 
trutura para escoar e guardar a produção agrícola: transporte e armazéns; 
6) os impostos cobrados; 7) os chamados instrumentos de apoio, como a Pes 
quisa e a Assistência Técnica. - 

O governo, que é quem controla o Estado, então administra esses 
instrumentos de acordo com seus objetivos traçados, ou seja, de acordo com 
os interesses da classe que representa, e que está no poder. 

Então, a forma, as características de como o governo administra ' 
esses instrumentos~ que se chama de »política Agrícola do governo". 

Se a POLITICA AGRÍCOLA é a maneira corno o governo age para que a 
agricultura alcance determinados objetivos, então precisamos saber também 
quais são os objetivos que o Governo quer alcançar com a agricultura. 
Quais são? 

Na primeira parte deste documento (Desenvolvimento Recente do Ca 
pitalismo na Agricultura) verificamos corno vem se desenvolvendo a agricul 
tura no Estado do Rio Grande do Sul. Que fenômenos sócio-econômicos estãõ 
acontecendo. E verificamos que esses movimentos se dão em função do mode 
lo econômico adotado no país. 

Além de garantir sempre a obtenção de altos lucros, por estar in 
tegrado aos países capitalistas centrais (como EUA, Alemanha, Japão) e ser 
deles dependente, a nossa economia funciona buscando também garantir a en 
trada de multinacionais, garantir mão-de-obra barata para essas empresas~ 
e também ser um exportador de matérias-primas a baixos preços, principal 
mente agrícolas. 

Ora, para que o modelo econômico funcione desta forma. a agricul 
tura deve cumprir um papel immortante, ou sejam a agricultura deve curnpr:ir 
determinadas funções. 

Essas funções foram muito bem explicitadas pelo Ministro Delfim ' 
Neto. que as resumiu em basicamente três: 

19 - produzir para exportar1 

z9 - produzir produtos alimentícios a baixos preços, que sedes 
tinem ao mercado interno1 

39 - liberar rapidamente mão-de-obra do campo para cidade, 
manter os salários urbanos baixos. 

para 

-- - - -- ----. - 
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19 PRODUZIR PARA EXPORTAR 

Realmente, o Ministro não poderia ser mais claro. A primeira fun 
çao da agricultura busca aumentar as exportações de produtos agricolas,pa 
ra com isso poder equilibrar a balança comercial, (que vem obtendo um de~ 
ficit de 2 bilhões de dólares nos Últimos anos) e ajudar por outro lado~ 
angariar dólares no exterior, tanto para pagar as importações, feitas pe 
lo setor industrial (em máquinas e petróleo) ou bens supérfluos que a bur 
guesia costuma comprar no exterior, como ajudar a pagar a dívida externa' 
do país, que já ultrapassa a 50 bilhões de dólares e que só em juros re - 
presenta quase a mesma coisa do que o gasto com petróleo. 

Se o negócio é produzir para exportar, então a agricultura preci 
sa produzir produtos que os outros países querem, não interessa quais se 
jam as necessidades alimentícias do povo brasileiro. Atualmente os ~rinci 
pais produtos destinados à exportação são: a soja, o café, o cacau. a ca~ 
na-de-açúcar (em açúcar), o algodão, carne de boi (em 1977 esses produtos 
representaram 56% de todas exportações brasileiras). 

29 PRODUZIR ALIMENTOS BARATOS 

A segunda função da agricultura: Produzir produtos alimentlcios ' 
para o mercado interno a baixos custos. Aqui a coisa é um pouco mais com 
plicada. Vamos devagar com o andor. A indústria, as empresas, as multina 
cionais querem continuar pagando salários baixos para os operários da ci 
dade. O mais baixo possível. Ora, se os alimentos chegam a um preço muito 
alto na cidade, só pode acontecer duas coisas: primeiro, o salário mal vai 
dar para comida, os operários não terão condições de se reproduzirem em 
quanto força-de~trabalho, e até a produtividade da mãa7de-obra tenderá a 
baixar em função da subnutrição. Em segundo, por mais repressão que exis 
ta, dia mais, dia menos, os operários se revoltariam e exigiriam aumentos 
salariais, provocando tensões sociais de efeitos incontroláveis. 

Então, para a indústria o desejável é que os produtos alimentÍcirn 
chegam à cidade o mais barato possível. Pelo menos os produtos básicos. 

Se os produtos alimentícios se mantém a preços baixos, os salârim 
também poderão se manter a preços mais baixos. E desta forma a indústria' 
poderá continuar obtendo seus super-lucros. 

SE UMA VAS FUNÇÕES VA AGRICULTURA t ESSA, COMO t QUE SE VAI CONSE 
GUIR ISSO? 
Até o presente momento, o governo vem conseguindo fazer de duas 

maneiras, basicamente • . 
Primeira. Dar estímulos econômicos através dos instrumentos dopo 

lítica agr1cola, para que os capitalisaas invistam na agricultura, em de7 
terminados setores que é possível modernizar, mecanizar, e com isso aumen 
taro tamanho dos estabelecimentos agrícolas, aumentando a escada de pro~ 
dução e aumentando a produtividade. 

Com isso se conseguiria baixar as custos de determinados produtos. 
Essa primeira forma o governo aplicou principalmente na lavoura de arroz 
(lavoura mais mecanizada do país) - hoje os grandes fazendeiros sao os que 
controlam maior parte das lavouras de arroz - O governo deu estímulos de 
toda ordem, subsidiou a irrigação, deu crédito fácil; no centro-oeste de 
(Goiás e Mato Grosso) garantiu o acesso fáéil à terra, etc. Desapareceram 
os posseiros, os parceiros. Desapareceu praticamente o cultivo do arroz ' 
sequeiro, tradicionalmente cultivado pelos pequenas proprietários. 

Na avicultura - Se instalaram grandes aviários. E através da fis 
calização se criou enormes barreiras para os pequenos produtores poderem' 
vender as galinhas, frangos e ovos, como estavam acostumados. 

E também aconteceu em alguns produtos hortigranjeiros, onde se 
disseminaram as propriedades especializadas, altamente capitalizadas, ge 
ralmente associadas à imigração japonesa que possue tecnologia de produ - 
ção bem mais avançada. 

Desta forma nesses produtos se conseguiu produzir a ~ustos mais 
baixos. 
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Segunda, ta que está relacionada com os pequenos proprietários. 
Ora, se sabe que no país existem em torno de 2.400 mil pequenos proprietá 
rios. E que cerca de 56% de toda produção agrícola destinada à mesa do pÕ 
vo brasileiro, provém dos estabelecimentos menores de 20 hectares. Se os 
pequenos proprietários são os que fornecem a maior parte dos produtos ali 
mentícios, a necessidade de colocar esses produtos a baixos custos está' 
intimamente relacionada com essa grande massa de trabalhadores rurais que 
possuem pequenas parcelas de terra. 

O QUE ACONTECEU ENTÃO? 
O goverrnatravls da politica de preços e de outros mecanismos. im 

pôs aos principais produtos que se destinam ao mercado interno, impôs aos 
principais produtos que se destinam ao mercado interno, PREÇOS que sempre 
estiveram abaixo do R-E-A-L custo de produção dos pequenos propriefários. 
Em alguns produtos onde existem já cálculos de custo de produção, perce - 
bo-se que o governo fixa os preços, geralmente um pouco acima do custo com 
insumos que o agricultor teve. Levando em consideração principalmente ova 
lar que os agricultores gastaram em dinheiro. Ou seja, o custo das coisas 
que tiveram que comprar. Ignorando grande parte do custo de mão-de-obra ' 
do próprio agricultor. Isso vem acontecendo com todos produtos. Apenas pa 
ra enumerar podesse citar o caso do leite, suínos. milho, feijão, mandio~ 
ca. frutas em geral, etc. 

Em muitos produtos, o mercado já está tão monopolizado por meia ' 
dúzia de empresas (geralmente multinacionais) que o governo nem precisa ' 
intervir com a fixação de preços. Como os agricultores não tim alternati 
vas a quem vender, se obrigam a sujeitarem-se aos preços impostos pelas ' 
empresas. 

Apenas para exemplificar, isso vem ocorrendo no fumo (tres empre 
sas controlam o mercado: Souza Cruz, Philip Morris e Reynolds). no abaca~ 
xi, no tomate para conserva, no aspargo, e em algumas regiões. até nos su 
inos e no leite. Por outro lado, as empresas possuem diversos mecanismos' 
de roubo aos agricultores, como na classifiaação do produto, no peso, no 
preço dos insumos fornecidos, etc. Que mesmo quanta às vezes a preço pare 
ce compensador, eles se encarregam de descontar nesses mecanismos. 

são famosos os casos da classificação do fumo, do pêssego, do tear 
de gordura do leite, do peso do leite, do peso das rações, do preço das 
rações e insumos, etc. 

COM ESSE MECANISMO VE FIXAÇÃO VOS PREÇOS ABAIXO VO CUSTO REAL, 
O QUE ACONTECE? 
O goverro está transferindo parte do peso da exploração dos operá 

rios da cidade, para os pequenos agricultores. Ou seja, o Governo garante 
a exploração dos agricultores através dos preços de seus produtos, para ' 
possibilitar uma exploração maior dos operários da cidade, pois as indús 
trias poderão continuar pagando baixos salários. ~ a lógica que garante a 
exploração dos trabalhadores da cidade, e do campo, e ao mesmo tempo ga - 
rante altos lucros para as indústrias da cidade, e as empresas que comer 
cializam os produtos dos agricultores. 

Além de fazer cumprir o objetivo expresso nessa função, que é man 
ter os salários baixos na cidade. esse segundo objetivo da agricultura es 
tá vinculado com o terceiro (liberar mão-de-obra para a cidade). Pois es~ 
sa política de pagar os produtos abaixo do custo real no que resulta? Em 
primeiro lugar, os preços são mantidos num certo nível que os agricultorffi 
não percam a terra e continuem produzindo, apesar da exploração. 

Isso acontece com os produtores que estão vinculados às agroindús 
trias. pois para elas é importante que os agricultores continuem produzin 
do, Que não vendam suas terras. Mas há regiões que, aos poucos. os agri ~ 
cultores vão tendo que vender suas terras e dar lugar a grandes proprie 
dades que passam a se dedicar a outros produtos. Isso aconteceu muito no 
RS. com os produtores de feijão, milho e suínos, que tiveram que vender ' 
suas terras e deram lugar aos grandes plantadores de soja/trigo. 
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forma. 
çao. 

Quando isso aconteceu. o agricultor emigra para a cidade e desta' 
a segunda função dada à agricultura ajuda a cumprir a terceira fu~ 

No outro caso, em que o agricultor não vende sua terra. acontece' 
outro fenômeno. A pequena propriedade não se extingue, mas não pode se re 
produzir. Ou seja, os filhos do agricultor quando chegam à idade de adul 
tos, ou quando se casam tem que abandonar a agricultura e emigrar para ã 
cidade. Há vinte, quinze anos atrás, isso não ocorria, e os filhos dos pe 
quenos agricultores tinham acesso ã terra e podiam assim reproduzir o mo~ 
do de produção da pequena propriedade. Os dados estatísticos demonstram ' 
que praticamente até 1970 a pequena propriedadB ainda se reproduzia, mas 
de lá para cá. iniciou-se o processo inverso. De venda da terra, diminui 
ção da pequena propriedade e concentração da propriedade da terra. 

39 GARANTIR MAO DE OBRA BARATA NA CIDADE 

A terceira função da agricultura é de liberar rapidamente mão-de 
obra do meio rural para as cidades. 

O objetivo dessa função é muito claro e evidente. Com o aumento ' 
de gente que vai para a cidade aumenta o chamado exército industrial de 
reserva, ou seja, aumenta o número de desempregados na cidade à procura ' 
de emprego. · 

E esse número de desempregados na cidade é importantíssimo para a 
indústria, para os empresários. Quanto maior foi, melhor para os empresá 
rios. Por que? Porque com isso eles podem despedir o pessoal com mais fa 
cilidade e manter os salários baixos. Todo mundo sabe que quanto maior a 
procura de gente prâ determinado serviço, menor vai ser o salário pago. 
Pois, como as pessoas estão desempregadas, entram na contingência de ter 
que trabalhar por qualquer preço, por qualquer sal;rio. E os Gnicos que 
saem ganhando com isso são os patrões. 

Essa terceira função que a agricultura tem que cumprir, demonstra 
também como o governo, os patrões e as multinacionais não estão nenhum ' 
pouco preocupados com os malefícios sociais que o êxodo rural traz com a 
marginalidade nas cidades, com a criminalidade~ com a fome, a inseguranç~ 
a intranquilidade. 

O que importa para eles é garantir que mais gente vá prã cidade ' 
procurar emprego, para poder pagar salário mais baixo. 

E é impressionante o efeito disso sobre os operários e seus salá 
rios. Segundo dados do IBGE. em 1976, cerca de 60% dos operários emprega 
dos na indÚstria1 não possuíam 2 anos de firma. Isto significa que em ge 
ral as empresas impedem que a maioria dos trabalhadores cumpra um ano de 
serviço. Ao serem despedidos e substituídos. passam a ganhar um salário ' 
menor em outra empresa. assim como a empresa vai pagar um salário menor ' 
ao que o substitui. apesar de fazer o mesmo serviço. 

QUER VIZER QUE PARA A AGRICULTURA OS CAMINHOS JÃ ESTÃO FEITOS? 
Pois bem. essas funções que o Governo impõe à agricultura através 

do Estado, não acontecem por acaso. Em primeiro lugar elas são necessaria 
~ mente compatíveis com toda lógica do sistema capitalista, que é de garan~ 

tir altas taxas de lucro. Garantir a exploração do trabalho da grande mas 
sa da população e a apropriação da riqueza produzida por esse trabalho ~Õr 
meia dúzia de patrões. 

Em segundo lugar, para que elas aconteçam. também é necessário que 
o Estado através dos instrumentos de política agrícola ajude a se viabil1 
zarem. 

Então precismmos compreender a política agrícola como o conjunto' 
de ações que o governo toma, para fazer com que esses mecanismos próprios 
do Estado. sejam acionados, sejam utilizados. de forma a implementar e a 
viabilizar os objetivos predispostos para a agricultura. 

O fim Último da política agrícola ê fazer com que a agricultura a 
tinja àqueles objetivos acima sn~meradas. Vejamas pois. item por item dos 
instrumentos de políticu agrícola para compreendermos melhor como eles 
são utilizados para que a agricultura atinja aqueles objetivos. 
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2 - INSTRUMENTOS DA POL!TICA AGR!COLA DO GOVERNO 

JÃ VIMOS QUE OS INSTRUMENTOS PRINCIPAIS VA POL1TICA AGR1COLA 
SÃO SETE. VAMOS ANALISA-LOS POR PARTES. 
A política agrícola do governo possui o mesmo alcance em todos os 

Estados do País. No entanto, psÍas características do solo, clima e tradi 
ção agrícola, em determinados estados alguns instrumentos da política a~ 
gricola são mais privilegiados ou pelo menos se sobressaem aos demais.Por 
exemplo, nos estados da chamada amazônia legal, o instrumento mais impor 
tante é a política fundiária, ou seja, a forma como o governo permite a o 
cupação das terras públicas. Já no Rio Grande do Sul os instrumentos que 
~ais se ressaltam são os que se relacionam com os pequenos agricultores. 
Aqui nos preocupamos em analisar os instrumentos em sentido mais geral, ' 
r,rocurando no entanto utilizar os exemplos mais ligados ao Rio Grande do 
Sul, e na falta desses referentes a todo pais. 

19 Política Fundiária 

Num país das proporções do Brasil e ainda em grande parte despovo 
a~o, a forma como se vai colonizando e ocupando as terras virgens é muito 
importante para todo desenvolvimento da agricultura. 

Dos B46 milhões de hectares existentes em todo o pais, apenas 480 
milh5Gs est~o ocupados, sendo que o INCRA possui sob sua legislação ainda 
om torno de 400 milhões de hectares. De 1969 a 1977, o INCRA repassou e ti 
tulou ao setor privado em torno de 115 milhões de hecta~es. Quantidade de 
terras suficiente para resolver o problema de terra de milhões de traba - 
lhadores. No entanto, qual foi a política do governo? Foi dado total pri 
vilégio à grandes empresas nacionais e multinacionais que receberam gran 
des extensões de terras. Segundo informações oficiais, o preço cobrado ' 
por essas terras eram apenas simb6licas ou a título de "custo de medição" 
que dificilmente ultrapassaram o preço de CR$ 10,00 ao hectare. 

Por outro lado, essas empresas receberam isenções de imposto de 
renda e srandes somas de jncentivos fiscais para ocuparem suas terras. To 
do esse dinheiro deveria ser recolhido aos cofres públicos e aplicado em 
obras de interesse social acabou nas mãos de meia dúzia de empresas. 

A justificativa oficial para tamanha injustiça é ds que somente ' 
empresas poderiam ocupar grandes áreas e iniciarem imediatamente grandes' 
criações de gado, para poder aumentar as exportações de carne bovina. 

Em muitas regiões em que o INCRA entregou as terras as empresas • 
essas terras já estavam sendo ocupadas há anos por famílias de posseiros. 
O destino de milhares de posseiros da região norte e centro-oeste foi um 
só: expulsão pela força das armas. Com a utilização de jagunços e com o a 
paio da polícia, do próprio exército e até de juízes e delegados corrup ~ 
tos. 

Como resultado dessa política, milhares de posseiros perderam SUffi 

terras para grandes empresas, as quais ao contrário dos famosos projetos' 
para exportação, na maioria dos casos se apoderaram das terras para espe 
cular. 

~ O controle de terras por parte das empresas multinacionais, é ver- 
gonhoso. Apenas 56 empresas possuem hoje aproximadamente 17 milhões de hec 
tares (quase a mesma área do Rio Grande do Sul). - 

A política de transferência de pequenas agricultores, dos estados 
do sul, para o Mato Grosso, Rondônia, Pará, etc., além de ser insignifi - 
cante em termos de número de famílias beneficiadas, na maioria das vezes' 
serviu apenas para que as empresas e cooperativas colonizadoras tivessem' 
mais uma fonte de lucro. 

Uma política governamental que objetivasse fixar o homem ao cam - 
po, que objetivasse estimulnr a produção de alimentos e o bem estar sociru 
dos milhares de trabalhadores rurais sem terra, sem dúvida dariam destino 
distinto a esses milhões de hectares de terras públicas. 
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29 Crédito Rural 

O crédito rural é um instrumento muito importante que o Governo ' 
possui nas mãos para influir na produção agrícola. e fazer com que os a 
gricultores cultivem o que o governo deseja e na forma que ele deseja. 

A medida que os·agricultores precisam cada vez mais comprar insu 
mos para produzir. desde máquinas, implementas, adubos, inseticidas. fun 
gicidas, etc,, mais dependem do crédito para poderem fazer suas lavouras. 
Na economia de subsistência os pequenos agricultores quase não precisavam 
comprar nada fora da propriedade. Faziam suas pequenas lavouras para sub 
sistência e apenas vendiam o excedente e compravam o mÍnim~ indispensável 
de bens de consumo. Agora. com a integração ao mercado os agricultores 
plantam tudo para vender, e por outro lado precisam comprar tudo fora. E 
nesse mecanismo o crédito é indispensável para que o agricultor possa ter 
acesso a essas máquinas e insumos. 

No entanto, da forma corno funciona atualmente o crédito rural, se 
constitui num obstáculo e ao mesmo tempo num perigo para os pequenos agr~ 
cultores. 

Em primeiro lugar. a burocracia dos bancos é grande. Exige-se tan 
tos documentos, tantas garantias, além do titulo da terra, que muitos pe~ 
quenos agricultores, proprietários. parceiros e arrendatários, não têm a 
C8Sso ao crédito. 

Em segundo lugar, o crédito está organizado de tal forma que visa 
atender mais às necessidades da indústria para vender seus produtos (má - 
quinas, adubos, venenos, etc.) do que facilitar aos agricultores o acesso 
a esses produtos. Então a disponibiliaade de crédito nas agências funcio 
na mais em relação aos interesses da indústria em vender seus produtos do 
que na necessidade do agricultor. 

a) Quem recebe crédito? 

Em termos de estatísticas, não há dados oficiais a nível de Brasil 
do número exato de agricultores que se beneficiam atualmente com o crédi 
to rural. Algumas autoridades governamentais têm comentado que o número 
de agricultores que utilizam o crédito rural está em torno de 20% do to - 
tal de proprietários rurais do país. 

Em 1976, segundo dados do Banco Central, em todo o Brasil foram ' 
realizados aproximadamente 1,200.000 contratos de crédito rural e no en - 
tantoexistem no país cerca de 5 milhões de estabelecimentos agrícolas o 
que significa que teoricamente apenas 24% dos agricultores receberam cré 
dito. Entretanto. sabe-se que é muito frequente que os médios e grandes ' 
proprietários fazem vários contratos no mesmo ano. Desta forma na realicia 
de o número de agricultores que têm acesso ao crédito é bem menor. - 

Além do número de mutuários de crédito ser insignificante em rela 
ção ao total, analisando dados do Banco do Brasil percebe-se que a parti~ 
cipaçéo dos pequenos agricultores vem diminuindo. Ou seja, cada vez mais' 
se privilegia ao médio o grande em prejuízo do pequeno produtor. Em 1966 
cerca de 90,5% dos contratos de crédito se dostinavam a pequenos agricul 
tores, apesar de ficarem somente com 34% do valor do crédito total. No en 
tanto, em 1976 sua participação no número de contratos baixou para 73% e 
o valor recebido passou para apenas 11% da total. 

Já os grandes proprietários. apesar de representarem 27% dos con 
tratos, aquinhoaram 89% de todo valor. Especificando mais: cerca de 1.202 
grandes proprietários receberam sozinhos o equivalente a 20,3% de todo ' 
crédito do país. Ou seja, eles receberam o dobro do dinheiro do que rece~ 
beram 700 mil pequenos produtores. 

Para o Rio Grande do Sul não há dados do número de beneficiários, 
mas certamente deve refletir a situação de todo o país. relatada acima. 

b) Como é destinado o crédito 

A distribuição injusta do crédito se reflete também nos produtos' 
que são financiados. O Banco Central divulgou os dados por estado, o que 
nos permite ver a situação no Rio Grande do Sul. 
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Destino do Cr~dito de Custeio no Rib Grande do Sul - 1978 

·. 

Produtos 
N~ de Con- Em Participação tratos Cr$ 1.000~00 ( % ) 

Soja 27.693 8.378.227 46 
Arroz 7.800 4.180.000 23 
Trigo 12.011 3.903.915 21 

Sub-total 47.504 16.462.142 90 

f:latata inglesa 3. 8 31 65.000.000 - 
· Cana-de-acúcar 457 5.761 - 
Feijão 2.651 92.909 - 
Citr.os 113 2.629 - 
Outras frutas 1.487 54.789 - 
Fumo 3 9. 02 1 754.235 4, 1 
Hortaliças 4.075 101.464 - 
Mandioca 1.264 20.367 - 
'1i lho 16.689 580.730 - 
S o r-g o 192 51. 094 - 1 
U11 a 3.828 95.179 - 

Sub-total 73.608 1.822,858 10 

TOTAL ! 121.112 ! 18.285.000 100 l 
! 

- •. 

FONTE: Banco Central. 

Conforme vê-se no quadro acima, percebe-se que apenas 3 culturas' 
recebem sozinhas 90% de todo crédito de custeio no Rio Grande do Sul.E ob 
viamente são culturas de médios e grandes proprietários. Todas as demais' 
culturas produzidas no Rio Grande, receberam apenas 10% e se descontarmos 
o fumo, que atende apenas aos interesses da Souza Cruz, tem~ss que as de 
mais culturas receberam somente 5,9% de todo o crédito • 

Com relação ao crédito a investimentos a realidade é também pare 
cida. E aí percebe-se mais claramente os interesses da indústria de utili 
zar-se o crédito apenas como instrumento de venda de seus produtos, inde~ 
pendente das reais necessidades dos agricultores. Conforme vã-se no qua - 
dro que segue, o crédito de investimento (rom prazos que variam de 2 a 7 
~nos) se destinou 80% para aquisição de máquinas, implementas, tratores e 
veículos. Ou seja, todos os bens da indGstria mec~nica, que por certo i ' 
controlada por empresas multinacionais, em sua grande parte. 

Todos os demais investimentos que o agricultor necessitaria fazer 
e~ sua propriedade, para melhorar sua produção e suas benfeitorias, rece 
boram apenas 20% de todo crédito. O financiamento de juntas de boi (ani - 
mais de serviço) que são uma necessidade básica para os pequenos agricul 
tores, recebeu apenas 1% do crédito, o que representou somente 3.689 con 
tratos de cridito. Já a fruticultura que possue uma import~ncia muito grffi 
de na alimentação humana, e que também poderia se transformar numa alter- 
nativa econômica às pequenas propriedades, não recebeu nenhum estímulo 
Lr8dit{cio e os empréstimos dados para novos pomares representaram apenas 
1~ do crédito. 

1 = 
O crédito destinado à pecuária no Rio Grande do Sul também refle 

te a mesma tendência verificada no crédito de custeio e de investimento. 
A produç~o pecu;ria de pequena propriedade quase não recebe cr~dito ruraL 
No ano de 1978, foram dados apenas 1.320 empréstimos para gado leiteiro ' 
representando apenas 3% do valor total do crédito. Já os produtores de su 
ínos fizeram 14.701 contratos de empréstimos e receberam 19% do crédito 7 

destinado ã pecuária. Esses dois produtos, típicos da pequena propriedade, 
receberam 22% do crédito, enquanto os restantes 78% se destinaram aos pro 
dutores de gado de corte. ovinos e aviários, todos grandes proprietários~ 
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1= Crédito para Investimento Agrícola no RS - 1978 

Produto Número de Em Participação 
Contratos Cr$ 1.000,00 ( % ) 

f1áquinas e impl~ 
mentas 15.007 1.658.629 - 
Tratores 10.246 1. 803. 559 - 

! Veículos 2. 1.5 4 277.376 - 
e.. 

Sub-total 27.407 3.739,564 80 

Citrus 28 1.137 - 
Outras frutas 294 43.DlB - 
Uva 162 6,325 - 
Animais de serviço 3.689 44.141 - 
Der:-,ósitos e b e n+ 
feitorias 10.501 873,532 - 

1 . 
Sub-total 14.674 968.154 20 

TOTAL 42.081 4.707.718 100 

FONTE: Banco Central 

c) Os subsidias como funcionam? 

Como se sabe os juros cobrados aos produtores rurais sobre ova - 
lor dos empréstimos são juros subsidiados. Normalmente nos empréstimos co 
muns dos bancos, as taxas de juros cobradas correspondem à taxa de infla~ 
ção mais uma taxa de juro do banco que representaria seu lucro na opera - 
çao. 

No entanto no crédito rural o governo está subsidiando a taxa de 
juros. Até o ano passado a taxa de juros cobrada era de 15% ao ano. No fi 
nal de 79 o governo alterou para 22% aos pequenos agricultores e 33% aos 
zrandes. 

A diferença existente entre a taxa de inflação e a taxa de juros' 
paga pelo agricultor é subsidiada pelo governo que retira recursos do or 
çamento da união para cobrir esses custos sociais. Assim, segundo dados 
do Banco Central em 1977, a taxa média do inflação foi de 42,7% e a taxa' 
média de juros paga pelos agricultores foi de 11,2%, e o governo teve que 
pagar a diferença de 31,5% sobre o total das emprestimos concedidos. Isso 
representou um custo para os cofres públicos de 73,240 milhões de cruzei 
ros. Ess~ dinheiro deveria ser gasto em obras de interesse social, de to 
do povo brasileiro. E no entanto foi repassado aos mutu~rios do crédito ' 
rural. 

Ora, corno o crédito está concentrado nas mãos de poucos grandes 
proprietários que ficam com a maior fatia do bolo, não é difícil concluir 
de que o governo está repassando através do subsídio volumosas recursos ' 
aos grandes proprietários rurais. Na realidade todo povo brasileiro estb 
contribuindo para ajudar a enriquecer uns poucos p1·oprietários a8rÍcolas. 

d) Conclusoes 
. -------·------ 

Conforme exposição dos dados nos ~tens ã~lerioris percebe-se como 
todo crédito rural está sendo utilizado como forma de forçar a que a agri 
cultura cumpra as três funções determinadas pelo modelo econômico. Por is 
soo crédito se destina preferentemente aos grandes proprietários e mar~i 
naliza os pequenos forçando-os a abandonar a agricultura. - 
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Por isso o crédito se destina em sua quase totalidade às culturas de ex - 
portação. enquanto as culturas destinadas à alimentação do povo brasilei 
ro não recebem nenhum estímulo, 

Por outro lado, o crédito rural também está organizado de forma a 
satisfazer os interesses do capital industrial, que utiliza para forçar 
as vendas de maquinâria e insumos, muitas vezes desnecessários ao proces 
so produtivo existente no estabelecimento agrícola, 

Finalmente é importante ressaltar que dado a forma antidemocráti 
ca e injusta que o crédito é concedido, muitas vezes para que o pequeno a 
8ricultor receba crédito depende de favores políticos e da boa vontade do 
gerente, Quando o acesso a crédito deveria ser um direito de todo agricul 
tor brasileiro. O reverso da moeda é o que assistimos constantemente: de~ 
núncias de corrupção que envolvem gerentes de bancos, cooperativas, comer 
ciantes, politicos e grandes proprietários comprometidos com desvio do cro 
dito rural, que é subsidiado por todo povo. E notório e de conhecimento' 
pGblico os famosos casos do "adubo-papel", "uva-papel", e até frotas de 
caminhões que foram compradas com crédito rural, 

39 .EJ.xação de Preços aos Produtos Agrícolas 

Ao contrário de outros países, a política de preços mínimos do go 
verno se caracteriza por não garantir um preço justo e remunerador ao pro 
dutor. Corno demonstram muitos documentos e publicações oficiais, a polÍti 
ca de fixação de wm preço mínimo é utilizada apenas para se ter um refe ~ 
rencial para o cálculo do crédito de custeio a ser dado ao produtor, e pa 
ra estabelecer garantias mínimas aos bancos. - 

Por isso os preços mínimos são se~pre fixados bem abaixo do preço 
de mercado. Apenas para exemplificar, segundo dados da CFP para 1975, o 
preço mínimo fixado pelo governo, em comparação com o preço pago no merca 
do, significou apenas 45% no feijão, 50% no arroz, 75% no milho, 74% na T 
soja, 76% no amendoim, etc, 

Com relação ao aspecto de que .o governo compraria todos os produ 
tos aos preços fixados como mínimos, caso o produtor não tenha a quem ven 
der, isso se tornou mera retórica propagandistica, que não merece crédito, 
A burocracia existente, e a falta de vontade do governo tornam impossível 
a venda por parte dos agricultores ao governo. E nas Últimas safras já se 
perderam muitos produtos por falta de preço e de mercado, e o governo não 
tomou nenhuma providência, Até leite jã foi jogado fora pelos produtores' 
porque as usinas não quiseram comprar! 

Na verdade a política de preços do governo est~ intimarne~te liga 
do com as funções que ele deseja que a agricultura cumpra. 

Quando se trata de produtos de exportação, que possuem altos pre 
ços no exterior, o governo repassa aos produtores esses preços compensado 
res e chega até a subsidiar os produtores quando o preço cai no exterior~ 
como aconteceu em várias safras com os produtores de açúcar s café. 

Agora, com os produtores de produtos alimentícios destinados ao ' 
mercado interno, que são em sua grande maioria pequenos agricultores, até 
a política é outra. Para os produtos em que o mercado é controlado por 
meia dúzia de empresas, e que por tanta está praticamente monopolizado 
por elas, e os agricultores não tem outras alternativas de venda, o gover 
no não intervém no mercado, e deixa a critério dessas empresas a fixaçãoT 
do preço. Isso acontece com o pêssego, com o fumo. com o t oma t e , com a ba 
nana, etc. E ai o preço sempre favorece às empresas, e os agricultores S8 
submetem a serem explorados por elas. 

No caso de produtos que existem muitas empresas que comercializa~ 
af o governo intervém no mercedo e fixa o preço do produto, garantindo 
desta forma que os agricultores sejam explorados pelas empresas cornercia 
lizadoras. Apenas para dar exemplos isso vem acontecendo com o leite, com 
o feijão, etc. 



- 10 - 

No caso do milho e dos suínos, a história é sempre a mesma. Quan 
do chega a safra e os pequenos produtores precisam vender logo, pois pre 
cisam sobreviver, os preços do milho e do suíno descem lá embaixo. Quando 
passa a safra do milho, e que toda produção está em mãos de intermediárirn 
aí o preço do milho sobe lá em cima. E é quando os pequenos produtores 
de suínos precisam comprar, 

No caso dos suínos é importante assinalar que o preço dos su!nos' 
durante o ano, e mesmo no decorrer dos ~ltimos anos sempre variaram bas - 
tante, ora subindo, ora descBndo. No entanto, por outro lado a carne de 
porco, os salames, e demais derivados que são vendidos pelos frigorífico~ 
até hoje nunca baixaram de preço. 

Com essa política de preços fica claro dG que o governo não pensa 
de forma alguma estimular os pequenos produtores e garantir uma remunera- 

~ ção justa pelo seu trabalho, que faça com que eles possam progredir sociru 
mente. Muito pelo contrário, a política de preços visa objetivamente ga..: 
rantir de que o agricultor ajude a subsidiar o custo dos produtos para 
que eles não cheguem tão caros ao mercado interno, e por outro lado, visa 
desestimular a pequena propriedade para forçar a que os agricultores ve 
nham para a cidade a através do aumento da procura de emprego o salário ' 
da cidade permanece baixo. 

49 Seguro Agrícola 

O seguro agrícola é considerado om todo mundo como um dos princi 
pais instrumentos de política governamental, que garante uma estabilidade 
na produção agrícola, e principalmente aos pequenos agricultores, que ao 
se endividarem a cada safra ficam à mercê das imprevisõas climáticas. D 
seguro agrícola daria essa segurança ao agricultor, e impediria que elo 
tivesse que abandonar a terra quando houvesse problemas de clima. 

No Brasil, não só não há preocupação do governa em criar um segu 
ro agrícola, como a não existência desse seguro faz parte da política glo 
bal, pois assim as intempéries climáticas ajudam o processo de concentra~ 
ção de terra nas mãos de menos gente, 

Não existe praticamente nenhum produto agrícola que possua segur~ 
com exceção do granizo do trigo e do granizo do fumo, que são feitos es 
tra-oficialmente. 

O PROAGRO que é apregoado pelo governo como sendo um seguro agrí 
cola, na verdade é apenas um seguro feito pelo banco junto ao Banco Cen - 
tral para proteger o valor do financiamento. rum seguro inter-bancos pa 
ra proteger o banco que empresta o dinheiro# e não representa nenhuma se 
gurança para o agricultor. Mas apesar dele não significar nada para o rro 
dutor, o agricultor tem que arcar com o custo da apólice que é de 1% so~ 
bre o valor do financiamento. 

Sua ineficácia é tão evidente que os próprios bancos preferem fa 
zer apenas PRDAGRO para os grandes produtores e evitam de fazer aos pequ~ 
nos. 

•... 
59 Infraestrutura de Transporte e Armazenagem 

a) Transporte: ~tarefado estado organizar o sistema de transpor 
tss do país e tamb~m o sistema de armazenagem de produtos agrícolas, parô 
poder garantir o escoamento e a estocagem da produção agrícola. 

Se tomarmos o mapa do estado e olharmos para o sistema de trans - 
porte, perceberemos que a exemplo do que ocorre em todo país, a via de ' 
transporte mais desenvolvida ia rodovi~ria. Praticamente não h~ estrad~s 
de ferro. Recentemente foi inaugurada a estrada de ferro do trigo (Passo' 
Fundo-Porto Alegre) que demorou nada menos do que 50 anos para ficar pron 
ta. E alguns ramais ferroviários foram até destruídos. - 

Esse estímulo do governo ao sistema rodoviário demonstra a vincu 
lação de interesses com a indústria automobilística# que é totalmente con 
trolada por empresas multinacionais. Nos países desenvolvidos a ferrovie' 
e a navegação fluvial e marítima são as mais estimuladas e são responsá - 
veis por mais de 70% do transporte da produção agrícola. 
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No Brasil é o contrário, cerca de 85% da produção é transportada via rodo 
viária. Demonstrando inclusive a contradição da política do governo que 
por um lado diz estar preocupado com importação de petróleo e por outro 
somente estimula o transporte rodoviário, 

Por outro lado, analisando especificamente o sistema de transpor 
te rodoviário, percebe-se que as rodovias atendem com raras exceções ape 
nas as zonas de produção do trigo/soja. e do arroz. Enquanto outras re 
biões minifundiárias (como o Alto Uruguai) onde os pequenos agricultores' 
produzem produtos alimentícios o problema da estrada é constante, dificul 
tando o transporte dos produtos e influindo nos preços pagos aos agricul~ 
teres. 

Apesar das regiões de produção minifundiária estarem abandonadas. 
gasta-se dinheiro público na construção de estradas que possuem apenas in 
teresses turísticos ou interesses pessoais e políticos. 

b) Armazenagem: 

Nos Últimos anos s8 construiu uma importante rede de silos e arma 
zéns visando garantir a armazenagem do trigo, da soja e do arroz, - 

Muito habilmente o governo se utilizou do sistema cooperativista' 
para transferir parte da responsaiblidade dos custos de construção de si 
los e armazéns para os produtores. Todo sistema creditício foi acionado ' 
visando facilitar o crédito às cooperativas, e baixos juros, para que e 
las construissem seus silos. 

Hoje. na maioria das cooperativas um dos itens mais altos dos sG~ 
custos operacionais é o custo financeiro com o pagamento de juros e pres 
tações de financiamentos para construção do sistema de armazenagem. 

Então, o govorno se preocupou apenas com montar a infraestrutura' 
de armazenagem para tri8o/soja e arroz. Para os demais produtores não hou 
veram estímulos. As próprias cooperativas quando intensionaram em constru 
ir silos e armazéns para outro tipo de produto encontraram sérias dificuT 
dades. 

Os agricultores possuem problemas para armazenar determinados pro 
dutos perecíveis, coma a batata-inglesa, as frutas de clima temperado, a 
cebola, e os hortigranjeiros em geral, porque o governo não se preocupa ' 
em montar um sistema de armazéns para esses produtos que signifique uma 
segurança para o pequeno produtor. 

Então, percebe-se também aqui, no sistema de transportes e de ar 
mazenagem que a política do governo visa favorecer apenas os produtos des 
tinados à exportação. Milhares de pequenos agricultores não podem aumen 7 
tara produção de determinados produtos destinados ao consumo interno.por 
que n;o podem escoar ou armazenar. E em função disso al~m de produzirem T 
~enos do que poderiam, se submetem à vontade dos intermediários e especu 
ladores pois a perecividade é um risco muito grande. 

69 Política Tributária 

O imposto é um importante instrumento para praticar a justiça so 
cial. Tributar os que mais ganham pode ser uma forma de diminuir as dife- 

~ ranças. Pois o estado arrecadando esse dinheiro poderia aplicar em obras 
de interesse social. No entanto. no Brasil o sistema tributário recae to 
do sobre a classe trabalhadora tanto da cidade como do campo. Todo siste 
ma é baseado nos impostos indiretos, que é pago pelos consumidores ao com 
prarem as mercadorias, pois os impostos (!PI e ICM) já estão incluídos no 
preço. Os impostos indiretos, que são cobrados sobre a renda (o lucro) e 
sobre a propriedade da terra s;o insignificantes. 

No caso dos produtos agrícolas existe muita discriminação na taxa 
ção. Os produtos que se destinam à mesa do povo brasileiro deveriam ter 
tributação menos do que os demais. No entanto, o que acontece é o contrá- 
ri G • 

Alguns produtos de exportação não só são taxados como até muito 
recentemente recebiam um estímulo do governo. Como o caso do farelo de so 
ja, que para cada tonelada de Eoja o governo creditava ao exportador de 7 
terminado valor. 
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Os chamados incentivos fiscais que o governo oferece tem servido' 
aponas para algumas empresas, na maioria multinacionais, comprarem terras 
e instalarem duas fazendas no norte e centro-oeste do país. 

Por outro lado, as grandes empresas ao pagarem o imposto de renda 
t8m a opção de em vez de recolherem aos cofres públicos, destinarem parte 
daquele imposto para investimentos na agricultura. 

O imposto sobre a propriedade da terra que deveria penalizar os 
grandes proprietários é apenas simbólico, e o INCRA além de favorecer aos 
latifundiários, já por diversas vezes perdoou as dividas de impostos.pois 
apesar do INCRA lançar as guias de imposto, os latifundiafios n~o pagara~ 

Valor do Imposto Sobre a Terra por Hectare - Rio Grande do 
Sul - 1976. 

Tamanho da propriedade CR$/hectare 

O a 10 16,16 
10 a 25 6,83 

1 
5 o a 100 6,50 

500 a 1.000 4,51 
1.000 a 10.000 4,05 
acima de 10,000 3,53 

FONTE: Incra. 

Conforme o quadro anterior percebe-se que o imposto cobrado pelo' 
INCRA por hectare, não só é insignificante, como é altamente injusto. As 
propriedades menores de 10 hectares pagaram CR$ 16,16 por hectare e as pro 
priedades acima de 10 mil hectares pagaram somente CR$ 3,53 por hectare. 
Ou seja. quanto maior for a propriedade menor será o imposto pago. 

Concluindo, percebe-se que também na política tributária há uma 
clara discriminação do governo, favorecendo as culturas de exportação 8 

aos grandes produtores, e prejudicando aos pequenos agricultores. 

79 Instrumentos de Apoio 

Apesar da pesquisa e da assistência técnica não terem influência' 
imediata sobre o que o agricultor produz, a médio prazo elas possuem in - 
fluência fundamental em touo processo de produção agrícola. E desta forma 
apesar de não serem instrumentos de política econômica em si, são instru 
mentos que o governo utiliza, para por em prática seus objetivos gerais ' 
da agricultura. 

a) Pesquisa: 

Toda pesquisa realizada no país está centralizada hoje numa empre 
sa estatal: a EMBRAPA. Ela é responsável pela pesquisa de todos produtos~ 
e quando não faz diretamente, realiza convênios com outras entidades. 

, Existem hoje no pais grandes centros de pesquisa que se dedicam 
ao cacau, a borracha (seringueira), ao café, ao algodão. e a cana-de-açú 
car. Nesses centros os recursos financeiros e humanos são praticamente i 
limitados. No entanto as culturas destinadas ao consumo interno, como o ' 
milho, o feijão, as frutas, a mandioca, etc, praticamente não há pesqui - 
sas. 

Por outro lado, as linhas de investigação se destinam a testar 
mais os efeitos do uso de insumos moderno sobre a produtividade, do que ' 
buscar tecnologias intermediárias, mais relacionadas com a forma de culti 
var, com os tratos culturais, etc. Aparentemente o objetivo das pesquisas 
ss resume em aumentar a produtividade de qualquer maneira. não importando 
se para isso se gastam mais insumos industriais ou se significa maior cus 
to ao produtor. 
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Mostra evidente da desvinculação da pesquisa com os interesses do 
aumento de produção voltado para as necessidades da população, é de que ' 
nos Gltimos 15 anos a produtividade mªdia da maioria dos produtos agríco 
las não aumentou. E em alguns produtos como o feijão e mandioca, a produ 
tividade média por hectare diminuiu. 

No entanto, apesar da produtivadade média manter-se constante, o 
consumo de adubo nos Últimos sete anos. vem crescendo em 20% ao ano. O con 
sumo de inseticidas e fungicidas também vem crescendo significativamente~ 

Outro exemplo da desvinculação da pesquisa com a realidade é de 
que, apesar das médias de produtividade dos produtos agrícolas no Brasil' 
serem das mais baixas do mundo, no entanto a média de consumo no adubo é 
alta e encontra-se entre as maiores do mundo. 

Principais Países Consumidores de Fertilizantes (NPK) 
Consumo médio Kg/hectare cultivado 

! 

Países 1975 1 

Israel 145 
Itália 117 
Estados Unidos 81 
Espanha 68 
usss 45 
China 44 
Peru 33 
México 33 
BRASIL 49 
São Paulo 159 

FONTE: FAO, ANDA. 

~ muito sintomático que o consumo de fertilizantes (NPK) cresça ' 
tanto, sem alterar no entanto a produtivarlade média, e da mesma forma o 
consumo de inseticidas e fungicidas, se considerarmos que grande parte dos 
componentes do adubo (nitrogênio, fósforo e potássio) são importados e que 
são controlados por monopólios internacionais. E se considerarmos também' 
de que as empresas multinacionais controlam 99% da produção de insetici - 
das, fungicidas e herbicidas no país. 

Por outro lado, é importante assinalar o quanto é dependente nos 
so país, pois algumas ompresas multinacionais possuem o monopólio da pro 
dução e comércio de algumas sementes híbridas, como o milho, o sorgo, pas 
tos gramíneas e forrageiros. Empresas multinacionais detém também o con ~ 
trole genético da reprodução de determinadas aves produzidas em granjas. 
Em 1978 o país gastou mais de 3 milh6es de d6Iares com a importaç~o "pin 
tos-de-um-dia". Gastou 130 milh6es de dólares com a importação de "perus 
de-um-dia". Gastou-sg, ainda, 15,6 milhões de dólares com a importação de 

~ reprodutores bovinos, e 434 mil dólares em reprodutores suínos. 

b) Assistência Técnica 

A situação da assitência técnica não é muito diferente da pesqui 
sa. Praticamente a maior parte dos serviços de assistência técnica que e 
xiste hoje na agricultura são realizados pelo sistema EMBRATER do estado. 
Os escritórios particulares representam muito pouco em termos de assistên 
eia técnica. - 

Ora, se a assistência técnica é gratuita e fornecida pelo Estado, 
ela deve ser no sentido de atender o maior número possível de agriculto - 
res. Mas esta não é a realidade. 

O atual sistema de extensão e assistência técnica está tota mente 
desvinculado da realidade agrária do pa!s. Os extensionistas (agrônomos) 
se enclausuraram nos escritórios e esperam as visitas dos agricultores. 
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Por outro lado, pela própria formação que recebem nas universidades, se 
transformam em receitadores de adubos e defensivos agrícolas, além de co 
nhecerem melhor as culturas destinadas à exportação. 

Os próprios relatórios da EMBRATER demonstram o grau de elitismo' 
que alcançou este sistema. Em 1977 o sistema nacional de assistência téc 
nica atingia a apenas 13% dos estabelecimentos agrícolas do país. E des - 
tes 13% a grande maioria eram grandes proprietários, sendo que isso repre 
sentava que 34% dos latifundiários existentes recebiam atendimento, enqum 
to apenas 4% dos minifundiários, - 

~ importante notar-se ainda que o atual sistema de EMBRATUR está 
montado sobre as bases do' sistema ABCAR que por sua vez foi implantado no 
Brasil na década de 50 por missões norte-americanas. 

3 ~ ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO RECENTE 

D desenvolvimento do capitalismo no campo gaúcho, com suas carac 
terísticas e especificidades, juntaments com a política agrícola adotada, 
pelo governo, trouxeram uma série de transformações na sociedade rural ga 
Gcha. Transformações ao nível da estrutura de produç~o, na forma de prod~ 
~ir nas relações sociais, no tipo de produto, e também nas condições de 
vida da população urbana. 

Parte destas transformações já foram comentadas na primeira parte 
do trabalho, quando se descreveu as características do processo de desen 
volvimento. Ao nível da estrutura de produção notcu-se a concentração da 
türra, a centralização da comercialização em menos mãos, a integração dos 
p8quenos proprietários à agroindústria e a destruição da economia de subs 
sistência. 

Outro aspecto importante comentado, foram as alterações nas rela 
ções sociais de produção. Cada vez mais gente se desprende da propriedade 
dos meios de produção. 

Nesse capítulo pretende-se dar destaque em apenas três aspectos 
das consequências do desenvolvimento. O primeiro deles é a concentração ' 
de renda que houve. Cada vez mais a produção e a renda fica nas mãos -de 
menos gente. O segundo aspecto se refere às mudanças que houveram nos 
produtos agrícolas produzidos. Notando-se claramente os estímulos que se 
deram aos produtos destinados à exportação, e ao aumento das importações' 
de produtos alimentícios. 

E, finalmente, comenta-se a principal consequência desse processo 
todo, que é o êxodo rural. A necessidade da população rural abandonar o 
campo e buscar sobreviver nas cidades, na maioria das vezes em condições' 
bem piores do que as vividas no campo. 

19 Na Concentração da Renda 

Se os dadas demonstram que houve concentração na posse da terra , 
eviJentemente que deve ter havido concentração na propriedade dos meios ' 
de produção, concentração da produção e portanto da renda. No entanto.não 
existem informações estatísticas específicas a respeito das tendências da 
renda no campo gaúcho. 

Foram divulgados apenas dois dados a respeita da renda. O primei 
ro refere-se aa valor da produção dos pequenos proprietários. 

Valor da Produção Anual por Imóvel Rural no R.G.do Sul - 1972 

1 
Tamanho dos Número Menos de De 1 a 2 Menos de 2 SM men- 

1 SM men SM mensal imóveis sal - sal 
1 

i~eno s de 25 ha 1 365 .130 56% 25% 81% 
De 25 a 50 ha l 86.519 1 5 0% 26% 76% 

1 1 

FONTE: Incra. 
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Segundo o quadro acima, tem-se que 56% dos imóveis com menos de 
25 hectares, em 1972, vendiam por ano o equivalente a um salário mínimo ' 
mensal, que aos preços de hoje, representaria um valor de produção anual' 
de CR$ 32.400,00. E 81% desses im6veis vendiam menos do que dois sal~rios 
mínimos mensais, ou seja, menos do que o equivalente a CR$ 64.800,DD por 
ano. 

Já os imóveis de 25 a 50 hectares, em resumo, 76% deles vendiam' 
monas do que CR$ 64.BOO,OO por ano. 

Se considerarmos que do valor da produção vendida grande parte a 
inda é custo, conclua-se que a grande maioria dos pequenos imóveis com me 
nos de 50 hectares, possuiam uma renda inferior ao salário mínimo, pois o 
valor total da produção incluindo os custos mal alcançava a dois salários 

r • m1n1mos. 

Por outro lado há algumas ressalvas estatísticas. Primeira, como' 
o dado é do INCRA, os ªEricultores podem ter mentido informando menos do 
que venderam, temendo que teriam que pagar imposto. Segunda, como a infor 
~ação~ por im6vel, e na prática um agricultor tem em midia 2,3 imóveis: 
sntão o valor da produção por família seria bem maior. Terceira, que o da 
do se refere a 1972, e que com o posterior processo de integração com as 
insústrias, os agricultores passaram a vender mais, embora seus custos au 
montaram} 

Contudo, apesar dessas ressalvas, os dados são um indicativo razo 
ável e demonstram parte dessa realidade em que os pequenos proprietários' 
vondem bastante, mas possuem uma renda liquida cada vez menos, pois os cus 
tos de produção estão aumentando bem mais do que os preços dos produtos.- 

Com relação ao salário dos empregados agrícolas, os dados são bem 
mais explícitos e demonstram claramente como está concentrada a renda n~ 
3gricultura. 

Salário dos Empregados Agrícolas - RS - 1976 

Níveis salariais l Percentual de Empregados ' 

Atê 1/2 salário mínimo 18% 

de 1/2 1 sal. 
•. 45% a rninimo 

de 1 a 2 sal. mínimos 30% 

mais d e 2 sal. 
... 

7% mini mos 

Total 100% 

FONTE: IBGE (PNAO) 

Conforme quadro acima percebe-se que nada menos do que 63% de to 
dos os assalariados agrícolas ganham menos do que um salário mínimo. Ova 
lar de um salário mínimo já é insignificante e irrisório para manutenção' 
d~ uma familia, mais desprezível ainda é receber menos do que a lei esta 
belece. 

Essa situação reflete por outro lado o nível 
opressão a que estão submetidos os assalariados, que 
tir que o patrão pague nem o mínimo estabelecido por 
dados do IBGE, apenas 13% dos assalariados agrícolas 
trabalho assinada. 

Com relação à renda da população rural total, a situação não e 
das mais recomendáveis, apesar da propaganda, riqueza da agricultura gaú 
cha. O ttPrograma de Investimentos lntegrados" da Secretaria do Planejamen 
to do Governo do Estado, calculou a renda per capita da população rural~ 
para 1975. 

d~ exploração e de 
nao conseguem garan 
lei. Aliás, segundo' 
possuem carteira de' 
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Segundo esse Órgão a renda per capita era de 354 dólares por ano; 
isso equivalia a 52% de um salár~o mÍRimo por pessoa por mês, Por outro 
lndo, foi calculada a renda pelo tamanho dos estabelecimentos agrícolas.A 
renda per capita das pessoas que vivem em estabelecimentos de zero a 10 
huctares equivale a 136 dólares por ano, A renda per capita das pessoas ' 
que vivem em estabelecimentos de 10 a 100 hectares equivale a 272 d6lares 
po~ ano. 

Apenas para efeito comparativo, a renda per capita por ano de to 
jd população brasileira está em torno de 1000 dólares por ano, Isso signi 
?isa que nossa populaç;o rural recebe apenas 27%do que a m~dia brasileira. 

Por outro lado, os organismos internacionais costumam classificar 
os países que possuem renda per capita menos de 200 dólares por ano. como 
roíses muito pobres. Pois bem, a renda per capita dos milhares de agricul 
tores que vivem em estabelecimentos menores de 10 hectares é de apenas ' 
136 dólares. 

Evidentemente que esses níveis de renda refletem-se decisivamen 
te nas condiç5es de vida da população. Nos níveis de alimentaç~o. nas con 
diçÕes da habitação, ao acesso à educação e nos bens consumidos, 

2 - No Crescimento da Produção Agropecuá~ia 

As características do desenvolvimento do capitalismo com ênfase' 
na monocultura, e a política agrícola do governo influiram decisivamente' 
no comportamento da produção agropecuária do estado. 

Para analisar-se esses efeitos tomou-se a produção agropecuária' 
e~ 1960 e a produção agropecuária em 1979, 

PRODUÇAO AGROPECUARIA DO RIO GRANDE DO SUL 

1960 - 1979 

Produtos 1960 

888.675 
274.518 

1.985.298 
1.582,136 

259,119 
144.305 

5.672.000 
6.759 

3,907 
381. 222 
41.562 

188.500 
55.209 

1979 

1.675,000 
417.000 

2.496,279 
1.853.600 

269.661 
136.700 

4.669.449 
3.986 

79.500 
794.542 
74.270 

3.354.000 
143.000 

Crescimento 

./). . r r o z 88% 
51% 
25% 
11% 
4% 

-5% 
-18% 
-40% 

~~·tata-inglesa 
-.1andioca 
ili lho 
33tata-doce 
coijão 
Suínos (n9) 
Alho 

Tomate 
Lo í t e (1.000 1) 
Ovos (1.000 dz) 

SOJA 
FUMO 

2.038?ó 
108% 
78% 

1.679% 
159% 

FONTE: DEE. IBGE, GCEA. 

Conforme vã-se no quador anterior, dividiu-se os produtos em' 
três grupos: os p~cdutos que tiveram pequeno crescimento ou negativo. os' 
que tiveram crescimento ~explicável", e o Õltimo grupo os produtos desti 
nados à exportação. 

Vamos por grupos. No primeiro grupo reuniu-se os produtos que ' 
fazem parte da mesa do trabalhador, e do povo em geral. Qual foi o compor 
tamento nesses 20 anos? Nenhum deles cresceu mais do que o crescimento da 
população, que foi de 51%. Com exceção do arroz, E o feijão, o alho e os 
suínos diminuíram de produção. Isso significa que a disponibilidade inter 
na no Rio Grande do Sul desses produtos por pessoa é menor do que em 1960. 
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No caso do arroz houve um crescimento de 88% na produção. porque' 
o arroz apesar de fazer parte da cesta básica de alimentação do povo. ele 
foi estimulado no processo de monocultura e como forma do mecanizar a la - 
voura. 

D segundo grupo de produtos. é um grupo especial. As estatísticas 
demonstram que eles cresceram bastante nos Últimos 20 anos. No caso do to 
mate. houve um crescimento da produção porque sua produç~o se especiali~u 
E passou a ser cultivada por unidades produtivas altamente capitalizadas ' 
00 redor das grandes cidades produtivas altamente capitalizadas ao redor ' 
0as grandes cidades. Antes, quando era produzida pelo pequeno agricultor e 
CQnsurnida por ele mesmo, era praticamente impossível controlar estatistica 
~8nte. Por isso aumentou tanto de produção nas estatísticas. O outro moti~ 
vo que aumentou de produção se deve às grandes plantações estimuladas pela 
CICA na região sul do estado. onde centenas de pequenos agricultores estão 
integrados àquela indústria e cultivam tomate com destino a conserva. An 
~8s, grande parte da conserva de tomate consumida era fabricada domestica 
rner.~e nas pequenas propriedades, 

A produção de leite e ovos que aparece com crescimento, também 
~em urna eiplicação estatística. Aconteceu o seguinte: tanto o leite como ' 
os ovos passaram a ser produzidos em propriedades especializadas e passa - 
~am a ser comercializados por um pequeno nGmero de empresas, o que facili 
~oc o controle estatístico. Antes, quando predominava as pequenas proprie 
dades de subsistência. o pequeno agricultor produzia leite e ovos de forma 
irregular. consumia bastante, e vendia Rs~oradicaments o excedente. Desta' 
iorma era impossível SB ter um controle da produção de leite e ovos dessas 
propriedades. Logo nas estatísticas aparecia uma produção muito pequena, 

No entanto, sem dúvida nenhuma, tanto no interior como na cidade, 
o consumo per capita de leite e de ovos deve ter diminuido sensivelmente • 
Pois os pequenos proprietários que antes produziam com facilidade, agora 
dependem de comprarem na cidade, e na cidade, que antes chegava a preços ' 
acessíveis através da compra dos excedentes dos camponeses, agora chega a 
preços cada vez mais altos, pois surgiu o lucro do setor industrial que e~ 
plora essas atividades. 

O terceiro grupo reGne as duas principais culturas de exportação' 
do Rio Grande do Sul, a soja a o fumo, e ambas apresentam um crescimento ' 
vertiginoso. 

O comportamento da produção de todos esses produtos reflete todo 
caráter da política agrícola governamental dG apenas incentivar a produção 
~ara exportação, enquanto o povo se vê privado cada vez mais dos produtos' 
que necessita para a alimentação. 

A nível nacional essa política de estímulo apenas aos produtos de 
expDrtação tem trazido outras consequência ainda mais sérias: o aumento ' 
vGrtiginoso das importações de produtos agrícolas, que poderiam muito fa - 
cilmente serem produzidos internamente. 

Conforme vê-se no quadro a seguir, as importações c r-e s c e'r em consi 
deravelmente, e no geral, nos Últimos B anos o crescimento foi de 263% : 
Praticamente a totalidade dos produtos importados é possível produzir no 
põÍs e a grande maioria deles são produzidos por pequenos agricultores. Is 
SQ demonstra que o governo prefere importar. gastando milhões de d6lares: 
de que estimular a produção interna dando segurança e garantia aos peque - 
nos agricultores. 

Al~m dos itens que aparecem no quadro resumido anterior, foram im 
portados em 1878 nada menos do que 435 produtos de origem agrícola~ Isso 
demonstra como o modelo econõmico e o desenvolvimento da agricultura est~ 
distante dos reais interesses do povo brasileiro. 

Por outro lado a exportação dos produtos agrícolas principal obje 
tiva da política agrícola, impede que o povo brasileiro tenha uma alimenta 
ção condigna com a condição humana. Segundo pesquisas do INAN e do IBGE a 
média de consumo de calorias per capita por dia no Brasil variam de 1.600' 
a 2.000 calarias, de acordo com as regiões. 
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Segundo a FAO e Organização Mundial de Saúde, uma pessoa adulta ' 
que trabalha necessita em torna de 3,000 calorias diárias para seu organis 
mo. E urna alimentação abaixo de 1.800 calorias diárias, pode levar a per~ 
der ôté 30% da força fisica e 15% da precisão de movimentos. 

Importações Brasileiras - em Mil Dólares 

Produtos 1970 1978 Crescj.mento 
'o 

1 T r~ g~ 128.600 601.432 36 7 1 
IFeigao 491 3.204 552 

1 (RUTAS (54.447) (190,964) 257 
Uvas 2.450 11. 16 4 - 1 

Nozes 1. 32 7 7. O 30 - 
1 1Maçãs 26.915 97.75B - 

Peras 6. 80 3 30. ':i 1 O - 1 
Ameixas 3 .152 9.575 - 

1 

Pêssegos 405 4.551 - 
Azeitonas 6.226 26.013 - 
Outras 3.378 4. 36 3 - 

1 LEGUMES, hort. (15.725) (59.939) 507 
Alho 6.691 40.606 - ! 
Batata 1. 80 5 11.746 - 1 
Ervilhas 1.225 4.070 - 

1 Lentilha 6 57 1.474 - 
Outros 5.347 2.093 - 
Outros prod. 
vegetais 26 .682 211.174 6 31 
ANIMAIS viv. 6. 7 34 40.031 494 
CARNES - 98.765 - 
Leite, manteiga, 
queijo 14.047 26.376 88 
Outros prod. 
origem agrícola 108.455 52.666 - 

TOTAL 354.241 1 1.284.604 
1 

26 3 
1 

FONTE: CACEX/Banco do Brasil. 

Em 1977 foi realizada uma pesquisa, publicada pelo jornal "movi - 
menta" na ediç~o de 12.12.77. em que foi transformado em calorias toda 
orodução agropecuária do país. ou seja, dos seguintes produtos: café, a 
mendoim, arroz. batata, feijão, mandioca, milho, soja, trigo, leite. o 
vos, carne, peixe, açúcar e legumes. Se a produção desses produtos todos 
não fosse exportada e fosse consumida equitativamente por todo povo brasi 
leira, daria um consumo médio diário de 6.955 calorias por pessoa~ - 

Ora, é evidente que os problemas da fome, e de subnutrição em nos 
so país, se devem à política econômica do governo e à má distribuição da 
produção. 

3 - Exodo Rural 

Viu-se na análise da política agrícola do governo de que uma das 
funções estabelecidas para a agricultura era a de liberar mão-de-obre do 
campo para cidade, para assim. forçar os salários urbanos para baixo. 

Ora, o êxodo rural é o resultado mais claro e objetivo dessa polí 
tica. Logo, o êxodo não é um problema para o sistema econômico, mas si~ 
um objetivo. Um processo normal. 

No Rio Grande do Sul o processo de expulsão de agricultores para' 
a cidade e para outros estados do país, continua de forma significativa. 
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O que está alterando são apenas as regiões expulso~as. De acordo com o 
processo de desenvolvimento do capite.lismo, em determinados anos algumas' 
regiões liberam mais mão-de-obra, em outras 8pocas, outras regiões. 

Êxodo Rural no Rio Grane~ do Sul - 19G0/1980 

MESO - Expulsão 

1 
Percent •. de b,pulsão Percent. da 

REGIOES 1960/1970 população % 19 70 / 1980 população'% -- 
i 

1 74.350 1 1 120.215 15 

1 

2 236.001 29 208.799 26 
3 108.060 28 55.222 20 

1 

4 69.561 27 35 • G 7 4 16 
5 93.931 21 124,::i~? 25 

1 6 27.614 25 32.323 21 
7 27.555 31 34.567 31 
5 33.914 

1 

33 35.BGS 31 
9 58.785 35 44.520 24 

TOTAL 729.771 24 693.739 22 ! ~ 
FONTE: Os dados de 1960/70 são do P::::I-1:S p ub Lí c e d o s no vol. 

Os dados de 70/80 foram calculGG~s ~glo autor a partir da metodolo 
gia utilizada pelo PII-kS. 

Conforme vês-se no q ue d r o acima tem-se que de 1960 a 1970 saíram 
do campo gaúcho 729.771 pessoas. E de 1970 a 1980 saíram 693.739 pessoas. 
Na d5cada passada sairam durante os 10 anos o equivalente a 24% da popul= 
ç~o residente em 1960. E na d~cada subsaqusnto nairam a equivalente a 22~ 
da população residente em 1970. 

O número de emigrados do campo ciminuiu na Última década tanto em 
números absolutos como em percentual. por um~ ~nica raz~o: segundo os da 
dos do IBGE a taxa de crescimento d en.o g r-á+Lc o do ::.nt::irior do Rio GrandG ' 
do Sul, vem diminuindo • Isto é, a média de filhos das fmmílias vem dimi 
nuindo. E isso é muito natural. à m8dida que avança o capitalismo no cam- 
1:,r,. A medida que as populações t em acesso a bens industriais e se integran 
.na í s ao mercado consumidor, a tendência é du que? o número de filhos dimi 
n ua , E isso se explica a-cé pelo fato d8 que os agricultores tem acesso a 
out~os métodos anti-conceptivos e já nco se restringem mais aos recomenda 
Gos pela igreja, bem como pelo fato de que como as propriedades se moder~ 
~i7a~am e deixaram de ser de subsistência, o cgricultor não precisa con - 
tar tanto com a m~o-de-obra dos filhos para poder aumentar a produç;o. 

Mas apesar de haver essa pequena reduç;o de uma dicada para outr~ 
~ feto i que a quantidade de pessoas que se obrigem a deixar o campo i e 
l~vadfssima, Ou seja, na Gltima d~cada sairam do campo o equivalente a 
~?\ das pessoas residentes em 1970. 

Se tomarmos os números por mesa-regiões poderemos tirar algumas 
ccnclusões interessantes, demonstrando inclusive coma em algumas regiões' 
o ~xodo i altamente desproporcional. 

Vamos por partes. Se analisarmos comparativamente as duas décadas 
por mesa-regiões, vamos ver quB as duas regiões que êxodo vem aumentando 
em termos de significaç~o sobre a população total foram as mesas 1 e 5. 
Que passaram de 11% e 21% para 15% e 25% r9spectivãmente. Porque acontec'3.J 
esse aumento. quando no geral do estado a participação percentual diminuiu 
de 24 para 22%? Na rneso l que envolve todo alto uruguai, este aumento do 
êxodo se deveu principalmente pela intensificação da monocultura e da me 
cnnização das lavouras, que trouxe a concentração da propriedade da terra 
e a expulsão de posseiros, parceiros e pequenos proprietários. Como aso 
ja iniciou primeiro na região 3 (planalto m5dio) e recém nessa Última dé 
cda se intensificou mais para a zona do alto uruguai, onde os solos ainda 
não possibilitavam total mecanização (tarrenos com desmatamento recente , 
psdras e algumas rBgiÕes acidentadas). 
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Na mesa 5 continuou a expulsão, pela mecanização do arroz e sobre 
tudo por falta de opções para as regiões minifundiárias que tradicional~ 
m8nte se dedicaram a lavouras temporárias e que hoje não permitem a sobre 
vivência pois a renda bruta por hectare é muito pequena. Ness8 sentido é 
interessante reasaltar qu8 o município de Canguçú, foi o município que 
mais expulsou gente em termos relativos na última década. 

Em termos de número total de pessoas saídas do campo, tem-se que' 
2 região 2 que compreende a chamada colônia velha - zonas de Caxias, Ta 
quari-Jacuí e Vale dos Sinos, foi a que mais gente expulsou, cerca de ••• 
~OD.799. Isso se deve ao fato de ser uma região altamente populosa e mui 
tG próxima dos centros industriais que exervem contínua pressão para que 
a população venha para a cidade. 

Segue-se em importância a Mesa 5 com 124.527 pessoas expulsas, e 
a mesa 1 com 120.215 pessoas. 

Então, já vemos as regiões onde êxodo vem crescendo mais, e onde 
o nGmero total de pessoas expulsas é mais significativo. 

Há um terceiro aspecto a ser visto, que é onde o êxodo é mais sig 
nificativo em termos percentuais sabre a população total residente. E ai 
destaca-se a Mesa 7 (Campos de Vacaria e Bom Jesus) e a Mesa 8 (Zona de 
Caçapava e Piratini). Nessas duas mesas o percentual de pessoas que deixa 
ramo campo alcançou a 31% do total de pessoas residentes em 1970. Foi Õ 
percentual mais alto do Estado. Per que isso? Ambas regi5es se caracteri 
zam pela pecuária extensiva. E ai a estrutura de produção não se altera e 
~ praticamente estática. Com ricos fazendeiros o peões semi-escravizados. 

Então a medida que os filhos dos peões vão crescendo se obrigam ' 
litGralmente a ir para a cidade, pois o patrão não lhes oferece trabalho' 
nes fazendas e não há possibilidade de trabalharem por conta prÕpri~ em 
algum pedaço de terra. Essa população em geral é a que sai para a cidade' 
mais despreparada. Pois já vivia em condições sub-humanas nas fazendas, e 
s8m nenhuma experiência profissional alóm d~s lides pastorís. ~ convsnien 
te ressaltar que é dessas regiões que so originam grande parte dos traba 
lhGdores da construç§o civil de Porto Alegre. 

Finalmente é intGressante ressaltar, de como o êxodo vem diminuin 
0o tanto em nfimero absoluto de pessoas, como percentualmente em relaç~o ~ 
~opulaç~o total, nas mesa regiões 3 (Planalto M~dio) e mesa 4 (Miss6es e 
Fronteira). Na mesa 3, o processo mais significativo de êxodo ocorreu na 
d5cada passada (60/70) com a introdução da mecanizaç~o no trigo a depois' 
n~ soja. Naquela década o percentual atingiu a 28% da população residente 
om 1960. Agora, na Gltima década o processo de concentraç~o da proprieda 
dE da terra diminuiu com a estabilização da estrutura dos estabelecimentrn 
agrícolas baseada em médias e grandes propriedades. 

J~ na mesa 46 o processo mais recente é ao contr~rio. A regi~o j~ 
se caracterizava como de médias e grandes propriedades e com a entrada de 
trigo/soja e a mecanização, não houve um processo de concentração da pro 
priedade. E com isso a expulsão do campo foi menos significativa. Como a 
substituçção da pecuária pela lavoura que aconteceu principalmente na Úl 
tima década, o resultado é de que geralmente a tendência nas fazendas é 
de aumentar o namero d8 empregados, em vez de diminuir, como aconteceu na 
mecanização de regiões minifundiárias. Daf que muita mão-de-obra foi reti 
da no campo e n;o necessitou emigrar para a cidade. 

Sem dGvida nenhuma. o êxodo rural é a principal consequência de 
toda política econômica, tanto agrícola como insustrial do governo brasi 
leiro. Ele está intimanente ligado tanto com o tipo de desenvolvimento na 
agricultura. corno com a necessidade de garantir altos lucros na indústria 
através da manutenção de uma população constantemente desempregada. 

Por outro lado, as condições de vida, a situação de marginaliza - 
ção sócio-econômica cada vez mais agravada que se encontram essas popula 
çsos recentemente emigradas. colocam em cheque a própria razão da indus - 
tríalização recente do país. 
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VALEU A PENÁ? A Q.UE 1 NTERESSES ATENVEU? A Q_llE CLASSES soe IA 1 S FA 
VORECEU? VAI CONTINUAR ASSIM ATt Q_UANVO? 
A resposta a essas pertuntas levarão a classe trabalhadora a assu 

mir seu car~ter de "classe para si" e a irnposiç;o da necessidade de cons~ 
truir um sistema econômico mais justo e equitativo socialmente. 

DOCUMENTO DOS BISPOS - 1980 - ITAICI 

N9 39: Estamos diante de um amplo processo de expropriação dos lavrado - 
r e s , levada a efeito por grupos econômicos. Lamentavelmente, a pró 
pria definição da política governamental em relação aos problemas 
da terra fundamenta-se num conceito de desenvolvimento social ina 
ceitável para uma visão humanista e cristã da sociedade. 

N9 40: N~o se pode aceitar que os objetivos econômicos, mesmo numa certa 
fase do desenvolvimento, sacrifiquem o atendimento das necessida 
des e dos valores fundamentais da pessoa humana, como dá a enten 
der o documento do Ministro da Agricultura que fixou as diretri - 
zes para o setor agrícola (Documento publicado pelo "O Estado de 
São Paulo", de 19.08,79). 

N9 43: Em grande parte. a falta de recursos para cobrir o preço da terra 
nas regiões de origem desses migrantes vem do fato de que os ren 
dimentos do seu próprio trabalho agrícola são amplamente absorvi 
dos pelas grandes empresas de que se tornaram fornecedores. que : 
estão criando mecanismos quase compulsórios de comprometimento e 
comercialização de safras. Nesses casos. embora as grandes empre 
sas não expropriem diretamente o lavrador. subjugam o produto de 
seu trabalho. Tem sido assim com os grupos econômicos envolvidos' 
na industrialização de produtos hortigranjairos e outros. Na ver 
dade. os lavradores, passam.de fato a trabalhar como subordinados 
dessas empeesas, nos chamados "sistemas integrados". embora con - 
servando a propriedade nominal da terra. SÓ que, nesse caso, a par 
cela principal dos ganhos não lhes pertence. - 



IIª P A R T E 

PROBLEMAS CANDENTES DO CAMPO GAOCHO 

1. Emigração: Triste sina do povo gaúcho 

O povo gaGcho i eJigrante desde suas orig~ns, ou seja desci~ a c~ 
Ionização européia que se iniciou no final do seculo passado, ate os 
primeiros anos deste século. 

Fugindo da penúria e miséria em que viviam na europa milhares de 
famílias de camponeses alemães, italianos, poloneses e de outras naci~ 
nalidades vieram povoar nosso estado. Chegando aqui encontraram igual 
msnte a mesma estrutura econômica e social que os havia oprimido na e~ 
rapa. Confinados a pequenas parcelas de terras e compelidos a trabalh~ 
ran individualmente, já na primeira geração, seus filhos tiveram que ' 
buscar as terras mais ao norte do estado, na regi~o hoje definida como 
alto uruguai. E lá mais uma vez se depararam com o mesmo problema. 

A partir da década de 40 e principalmente 50, os filhos desses~ 
gricultores foram obrigados a tJuscar novas terras, e assim colonizaram 
o oeste do Estado de Santa Catarina, em seguida o oeste do Estado do 
Paranã, e mais tarde o sul do Mato Grosso. 

Desde que ~hegaram, se transformaram em eternos imigrantes. Sem 
pre a procura de terra, e sempre expulsos para mais além. 

Passaram esses setenta anos de busca e busca pela terra prometi 
da; a terra onde os filhos teriam futuro, mas que na realidade nunca ' 
tiveram. O futuro dos filhos foi sempre buscar a terra para os netos s 
assim sucessivamente. Segundo dados do IBGE, durante a década de 60, ' 
334.207 gaúchos sairam do RS para outros estados. 

Agora, nos Gltimos anos, esgotadas as possibilidades de consegui 
rem terra não muito longe e a preços 8 condições acessíveis, como acon 
teceu com a colonizaç~o espontane~ das terras públicas de Santa Catari 
na e Paraná, os agricultores continuan tendo que emigrar. Mas os siste 
mas se aperfeiçou e a sua própria transferGncia, sua mera migração jã 
é objeto de negócio. de lucro. 

1) Emigração para outros países. 

Os colonos com menos recursos e num Último ato de coragem (deses 
pero), resolveram atravessar a fronteira e »exprimentar a vida» do ou~ 
tro lRdo, pois a{ poderia estar a "terra prometida». Milhares de famí 
lias se transferiram para a Argentina e Paraguai. Nestes países. estão 
enfrentando as piores condições possíveis. além das adversidades cultu 
rais e dG idioma, estão sofrendo todo tipo de repressão isolamento, e 
discriminação por parte das autoridades daqueles países, conforme vá - 
rios jornais tem denunciado em diversas oportunidades. 

Segundo dados extras-oficiais divulgados naqueles mesmos países. 
estima-se que hoje vivem mais de 50 mil gaúchos, na província argenti 
na de Missiones, e na região leste do Paraguay. Em termos sociais, es 
ses agricultores em sua maioria se transformaram em posseiros de ter - 
ras públicas daqueles países, posseiros de terras, que necessariamente 
irão perder para pretensos proprietários locais, pequenas proprietários, 
arrendat~rios e tamb~m muitas assalariados. E muito~ são assalariados' 
dos .próprios grandes fazendeiros brasileiros que compraram terras no 
Paraguay. 

2) Emigração para o norte. 

aJ As colonizadoras: Por outro lado, a migração interna que S8 

destina agora a fronteiras Rgricolas mais distantes (Rondonia, Mato Grc:s 
so, Roraima e Amazonia Legal) e menos conhecidas pelos agricultores, ; 
deu margem a que o sistema implantasse formas de colonização que se 
transformaram em uma extorsão a mais, do trabalho desses pobres emigrm 
tes. - 
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Por um lado, o governo estimulou a c0Jonização particular, onde o 
INCRA transfere grandes glebas de terras ~Ü~licas a empresas particula 
ros, que fazem grandes negociatas e obtem altos lucros, revendendo ter 
ras públicas aos agricultores migrantes, sem lhes dar o mínimo de assi~ 
tência. Vários relatórios já foram feitos por diversas entidades, bem 
cêm~ a própria CPT, relatando a ação dessas colonizadoras particulares. 

b) As cooperativas: Um outro instrumento utilizado pelo governo ' 
para colonização tem sido as cooperativas. Aparentemente, o fato que co 
operativas se responsabilizarem pela colonização, tem parecido para opi 
nião pública, de que os agricultores seriam bem atendidos e estariam se 
transladando sobre bases justas. No entanto não passam de meras aparên 
cias. As cooperativas que atuaram em colonização estão agindo igual JU 
pior do que as próprias empresas colonizadoras particulares. 

Oostaca-se aqui algumas experiências: 

19 O caso Canarana: 

Essa Cooperativa tem transladado centenas de famílias de agricul 
tores gaúchos para o Mato Grosso, todos oriendos do Alto Uruguai, e ul 
timamente grande número dos agricultores expulsos da reserva indígena ' 
de Nonoai. 

Essa cooperativa utiliza um esquema de ação conjunta com uma em - 
presa particular de colonização, que é coincidentemente de propriedade' 
do gerente geral da Cooperativa. Então, os lucros da colonização e da ' 
revenda das terras públicas, que deveriam ser entregues quase que gra - 
tuitamente aos colonos, são capitalizados pela empresa particular. 

Por outro lado, os agricultores são obrigados a associarem-se a 
cooperativa, que objetiva apenas oferecer os serviços iniciais de um nú 
cleo de colonização coma construção de casas, estradas e desmatamento.- 

Recentemente (Nov.79) a CPT-REGIONAL MATO GROSSO, esteve visitan 
do uma área de colonização em Terra Nova, Chapada dos Guimarães, e fez 
um amplo relatório alertando sobre as injustiças e a exploração da coo 
perativa sobre os colonos. Até hoje os colonos n3o sabem qual é sua dí 
vida real com o Banco do Brasil (repassada pela c~·-perativa) mas certa 
mente asseguram que é de mais de 500 mil por agricultor. 

29 Cooperativa Triticola de Erexim: 

Em convênio com o INCRA esta cooperativa recebeu terras também na 
chapada dos Guimarães. bem ao norte do país, para onde pretende levar 1 

em curto prazo cerca de 3.600 famílias de agriclltorss de sua região de 
~tuação. A partir do final de 1980 estas famílias começarão a ser trans 
lactadas. 

39 Cooperativa triticola de Ijuí: 

Desde 1977 que a Cotrijuí recebeu uma área de 400 mil hectares do 
INCRA, para fazer uma colonizaç;o dentre seus associados, de 2 mil famí 
lias no estado do Pará. - 

Segundo dirigentes da cooporativa as dificuldades enfrentadas fo 
ram imensas, desde a titulaç~o da ~rea atij ajuda do governo, que sempre 
so omitia de dar um apoio mais efetivo. Por outr; lado, com o levanta - 
mento da área se descobriu que viviam nas terras tribos indígenas alem' 
de bastante posseiros, gerando um impasse para o futuro dos colonos que 
para lá iriam. Além do mais, a direção procurou sempre debater com ' 
seus associados sobre a viabilidade e as vantagens dessa mudança e os a 
gricultores sempre se mantiveram receiosos e se recusando a participar' 
ativamente. Hoje, transcoridos mais do que 4 anos, a CotrijuÍ ainda não 
conseguiu levar ninguém para lá. 

O problema é tão sério, que o seu presidente declarou publicamen 
te, que "é mais fácil levar prá Amaz6nia os latifundi~rios do Rio Gran 
de o difidir suas terras aqui, do que levar um mundo de gente prá dei- 
xar mais espaço pros latifundiários aqui". 
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Anto essa situaç~o, consideramos que a característica que se a 

tribui ao agricultor gaúcho de ser um colonizador nato por seu esp!ri 
to aventureiro e empreendedor, é um grande disfarce político para enco 
brir sério problema social, cujas causas estão na estrutura econômica~ 
e da posse da terra, que marginaliza c2da vez mais aos pequenos, e quo 
os expulsa constantemente. Basta ver que nos Últimos 150 anos, geraçÕEE 
após gerações de gaúchos, anda em busca da terra prometida. A terra on 
de se possa sonhar com o futuro dos filhos e com condições decentes de 
vida. 

Enquanto isso, acontece, existo no Rio Grande em torno de 14 mi 
lh5es de hectares,cl~ssificados como latifGndios. e que se dedicam~ 
~ecuária extensiva, os quais está sendo ocupados por apenas 8 mil famí 
lias de fazendeiros. - 

Na realidade 
ra o campo gaúcho; 
~olhar organizaç~o 

nunca so procurou seriament8 buscar uma solução pa 
nem dar uma utilização social ao latifúndio ou uma 
econômica do minifúndio. 

2. A Assitência ,l"lédica, o Funrural e os trabalhadores rurais 

Nos Últimos anos vem se verificando um crescente abandono e pode 
so dizer até desprezo, da assistôncia médico-hospitalar aos trabalhadÕ 
res rurais. Alguns problemas se d~ve ao comportamento dos médicos, ou~ 
tros ao sistema previdenciário do Funrural, outros pelo funcionamento' 
do Sindicato, outros pelo carácter lucrativo dos hospitais. Enfim as ' 
causas aparentes do total desrespeito pela séúde dos trabalhadores ru 
rais são muitas. 

No entanto, n~o ~ difícil perceber que a razão fundamental est~' 
na própria essência do sistema econômico que vivemos, em que todas ati 
vidades da sociedade estão dirigidas para o lucro, para a exploração.- 

Então, se o médico sé tom como objetivo de vender o mais caro pos 
sível e a maior quantidade possível de remédios, (não interessa se é pã 
ra curar ou não), se o hospitel visa somente o lucro, se o próprio Fun 
rural, procura reduzir o máximo suas o e s p e s e s para poder sustentar a bu 
rocracia e as mordomias; só pode acontecer o que estã acontecendo. - 

Por outro lado, o desinteresse por parte do estado em garantir' 
as melhores condições de vidas dar todo atendimento de saúde necessá 
rio aos trabalhadores rurais, os quais recebem muito menos atendimento 
do que os próprios operários urbanos, tem uma explicação lÓgica. 

Por incrível que pareça, segundo a lógica de funcionamento do sis 
tema,· o estado teria que se preocupar em dar mais atendimento médico e 
nreservar a sa6de, dos operários urbanos, pois estes possuem alguma es 
pscialização, e de certa forma custaria muito dinheiro aos capitalis ~ 
tas ter que prepar;•los e a repor m~o-de-obra em caso de do~nças e mes 
mo de morte precoce. No entanto, na agricultura o interesse é inverso. 
O estado não tem interesse em manter mão-de-obra no campo. Muito pelo' 
contrário, para os capitalistas está sobrando mão-de-obra do campo, a 
quantidade de gente que está indo prá cidade é muito grande, e isso PIT 
mite que o estado (que é controlado pelos capitalistas) não se preocu.= 
pe em conservar essa mão-de-obra. 

Essa é a lógica maquiavélica do sistemA. 

Para melhor explicitar o que está acontecendo na assistência mé 
dica aos taabalhadores rurais, procurou-se resumir as nrincipais dis - 
torsões: 

I - Casos típicos das injustiças no atendimento médico-hospital~ 
aos trabalhadores rurais. 

1~ O Médico só atende um pequeno númoro de beneficiados por dia pelo 
funrural. Quem chegar depois ou fora do expediente. mesmo em estado 
grave tem que pagar como atendimento particular. 

2~ O funrural não faz convênio com médicos especialistas, e geralmente 
são os que cobram mais caro. Então, sempre que os agricultores tive 
rem necessidade de atendimento especializado, tem que pagar todas' 
as despesas. 
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39 Os médicos se recusam a considerar no convênio determinadas operaçÕffi 

cirúrgicas mais compliced~s. que por certo custam mais caro. E os a 
gricultores tem que pagar. 

49 Como a tabela de preços do serviço medico paga pelo funrural, nos ca 
sos de operações, é considerada muito baixa pelos médicos, eles exi~ 
gam dos agricultores pagamento de complementaç;o "por fora", al;m do 
pago pelo Funrural. 

59 O atendimento médico tanto nas consultas corno no ambulatório e Hospi 
talar é bastante diferenciado para pior, quando se trata de trabalha 
dores segurados pelo Funrural. 

69 Todos os exames laboratóriais tem que ser pagos pelos agricultores. 

79 Geralmente no interior do estado, existem poucas farmácias nascida 
des e muitas delas são de propriedade dos médicos. Quando isso ocor 
re, percebe-se facilmente que os médicos exageram na medicação, fa - 
zendo com que o agricultor gaste mais na far.mácia do que em sua pr~ 
priedade. 

89 Há muitos municípios onde existe apenas uma farmácia, nesses casos , 
muitas delas costumam adulterar para mais os preços dos remédios ta 
belados, além de venderem remédios vencidos, etc ••• 

99 Os médicos e Hospitais costumam pedir para os agricultores que assi 
nem Notas Promissorias e/ou putros documentos em branco, como garan 
tia das despesas que não puderam ser pagas. E não raramente os valo 
res da dívida são adulterados e acrescidos na hora de preencher a No 
ta. 

II - Características do sistema de atendimento. 

109 Os médicos, os agentes locais do Funrural e alguns sindicatos, fazem 
questão de difundir entre os trabalhadores rurais, que para ser segu 
rado pelo Funrural precisa ser sócio do sindicato. Com isto, quem ,· 
não 5 sócio do sindicato tem que pagar como particular. 

119 Os agentes do funrural são .cargos designados politicamente. Então to 
dos os agentes municipais de todo estado estão vinculados de entrar' 
q u e s t Õ e s p s-r-t i dá ri a s n a h o r a d o t r aba 1 h a d o r r e e e b e r b e n e f i c i o s d o f u n 
rural. 

129 Os serviços médicos e de hospitais não são pagos de forma homogenea' 
pelos trabalhadores. Existem taxas diferenciadas de acordo com a pro 
duç~o vendida pelo agricultor. Isso tem representado uma forma di 
manter a classe desunida e confusa, porque os problemas aparecem de 
forma individualizada, e ajuda a impedir que toda classe se una em 
torno de objetivos concretos contra os médicos. hospital e funrural. 

139 Em muitos municípios os médicos se recusam a dar atendimento pelo 
~ Funrural nos sábados e domingos, mesmo sendo de urgência. 

149 Ante o mau atendimento existente, os sindicatos de trabalhadores ao 
contrário de lutarem por melhores condições de atendimento e pelo 
c'urnp r-Lme n t o da lei, buscam, juntamente com os médicos, soluções pa - 
liativas e intermediárias, Normalmente criam uma nova taxa no s'í nd.í c a;o 
que variam de 100 a 200 cruzeiros, e os agricultores que pagarem re 
cebem descontos no atendimento médico e exames laboratoriais. 

Com isso: a) O agricultor paga duas vezes para ter direito ao mesmo' 
benefício, uma vez ao funrural, e outra vez ao sindicato que repassa 
aos médicos. 

b) O próprio sindicato diferência seus associados, pois os 
que estão melhor de vida podem pagar a taxa extra, e assim recebem ' 
um atendimento melhor, já os associados mais pobres não podem pagar' 
a taxa e recebem os piores atendimentos. 
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159 Por outro lado, dado o mau funcionamento dos sindicatos e do funru 

ral, muitas cooperativas estão também instituindo taxas de previden 
eia, que variam em torno de 200 cruzeiros mensais, para que o asso~ 
ciado tenha direito a atendimento médico. Isso ajuda a desvirtuar o 
caracter das cooperativas, e ainda faz com que os agricultores pg 
guem duas vezes pelo mesmo direito. 

Consequências 

169 Nas regiões minifundiárais, os médicos estão se transformando nos 1 

maiores compradores de terras, tal a facilidade com que estão ga - 
nhando dinheiro. Exploram ao agricultor duas vezes. Uma no fixar o 
preço dos serviços médicos, e outra no expulsá-lo da terra. 

179 Os sindicatos foram ludibriados e fazem o trabalho burocrático que 
d e v e ri a s e r f e i t o p e 1 a p ró p ri a a g ê n c i a d o F u n r u r a 1. a ex e rn p 1 o d o I N PS 
na cidade, como o preenchimento de fichas, marcar consultas, contra 
les de renda, etc. • • • - 

Isso se reflete muito negativamente na atitude dos sindicatos com 1 

o e t r aba· 1 h a d ore s e ' vi c e-ver s a. Os si n d i c a t os p a s s am a se e n v o 1 ver a 
penas com Funrural deixando de lado completamente as tarefas que ' 
são sua razão de ser: a defesa dos interesses da classe. 

Por parte dos trabalhadores, estes passam a confundir o sindicato 
com o funrural. Tanto é que, é corrente os trabalhadores se referi 
rem ã carteira de sócio do sindicato, como sendo a carteira do Fun 
rural. E quando o funrural atonde mal, os trabalhadores se voltam ' 
contra o sindicato. 

são raros os sindicatos que se deram conta e transferiram para o fun 
rural todas as tarefas burocráticas de assistencialismo. 

3. Barragens: Progresso ou Miséria? 

Ourante a década de 70, o Rio Grande do Sul a exemplo de outros' 
estados, ampliou consideravelmente sua produção de energia elétrica, a 
base de hidrelétricas. Foram construidas uma série de barragens em vá - 
rias partes do estado aproveitando-se os recursos hidráulicos disponi 
vois pela natureza. 

A Produção de mais energia elétrica significou um importante im 
pulso para o progresso econômico, e representou melhoria das condições' 
de vida de muita gente nas cidades. No entanto, para os trabalhadores ' 
rurais as barragens não só signifi~ara apenas progresso. Para centenas' 
de famílias significou mais do que tudo: miséria. Centenas de famílias' 
de trabalhadores rur2is tiveram as terras onde trabalhavam inundadas pe 
las águas das barragens construídas. E a solução a esse grave problema' 
representou o próprio carácter do governo: displicência e desrespeito ' 
ao povo trabalhador! 

Os casos acontecidos são muito esclarecedores. 

Vamos a eles: 
1) Barragem do Passo Real: No final da década de 60 o governo iniciou a 
construçao da barragem sobre o Jacuí e durante os anos 70 e 71, as águêS 
formaram o lago que inundou em torno de 24 mil hectares de terras agri 
cultáveis e ocupadas por 1452 famílias de trabalhadores rurais. 

Essas famílias se compunham de 55% de pequenos proprietários,34% 
de parceiros e arrendatários, 7% de assalariados e 4% de posseiros. Com 
a inundação das águas a CEE-INCRA, ofereciam duas opções às famflias,in 
denização das benfeitorias e terras, ou colocação em outras terras (po~ 
dendo os colonos transferirem suas benfeitorias). 

Das 1452 famílias, 400 desistiram de receber outras terras e pre 
feriram a indenização oferecida pela empresa. E as restantes 1052 apro~ 
ximadamente quizeram ser reassentadas em outras terras. 
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A CEEE, empresa construtora da B~rragem fez um convênio com o IN 

CRA para que este assentasse às famílias de agricultores em outras ter 
ras. Para esse efeito o INCRA comprou a vista e a preços de mercado,ce~ 
ca de 16.450 hectares de terra nas localidades de Colorados, Boa Vista' 
e Itaiba (município de Cruz Alta), e reassentou cerca de 520 famílias. 
em lotes médios de 28 hectares cada uma. Essas famílias assentadas fo 
ram as que as águas inundaram por primeiro. 

Restaram no entanto mais 530 famílias que não aceitaram indeniz~ 
ção e que quizeram outras terras. Pois bem, com essas famílias nenhuma' 
providência foi tomada. Nenhuma: E tiveram que se virar, ficando nas i 
mediações da barragem, em casa de vizinhos, parentes, etc. 

E lá estão até hoje, passados quase 10 anos. Mesmo nessa situação 
tão calamitosa, apenas agora o governo ofereceu a oportunidade para es 
sas famílias, se quizerem ir para o PARÁ, através da Cooperativa de Ere 
xim, que colonizará uma área recebida do INCRA. 

2) Barragens ERNESTINA e PASSO FUNDO: Nos anos de 1970 a 1972 foram cons 
tru1das também pela CEEE, mais duas barragens, destinadas à produção de 
energia elétrica. Uma pequena barragem, Ernestina. localizada nos muni 
cípios de Victor Graef e Passo Fundo1 O número de famílias prejudicadas 
com essa barragem foi pequeno e a empresa indenizou a todos. 

A outra barragem, de Passo Fundo - quase das dimensões do Passo ' 
Real, inundou terras nos municípios de Ronda Alta, Campinas do Sul e São 
Valentim, desalojando a mais de 300 famílias de agricultores. 

O tratamento dado à essas famílias foi idêntico ao Passo Real, a 
empresa ofereceu indenização ou a possibilidade de serem reassentados ' 
em outras terras. Muitos agricultores se iludiram com a indenização, ' 
pois apesar de não represGntar uma justa retribuição a todo trabalho aí 
dep,sitado, os agricultores se iludiram com o quantidade total de di 
nheiro e pelo fato de ser pago à vista. 

No entanto muitas familias não aceitaram indenizações e exigiram' 
terras. Algumas foram reassentadas pelo INCRA, no município de Sertão ' 
e em Glebas da Fazenda Anoni, no entanto, mais de 50 familias estão a 
guardando até hoje seu pedaço de terra. pois não foram reassentadas em 
parte alguma e tiveram de buscar outros meios de sobrevivência. Morando 
com parentes, vizinhos, se assalariando, etc. Enfim aguardam até hoje ' 
as terras prometidas. 

3) As Futuras Barragens: Os casos citados acima exemplificam bem a for 
ma como o governo, através de suas empresas e instituições costuma tra 
tar aos problemas de inundações e desapropriações para barragens. 

N~o s6 as indenizações pelas terras e benfeitorias são irris6rias 
o se aproveitam das ilusões dos agricultores, quanto os compromissos de 
assentá-los em outras terras, para grande número de famílias não passa 
ram de promessas. 

Agora, o governo está anunciando a construção de mais barragens. 
A primeira é a Barragem de Camaquã. 

Desde 1969 que o governo está tentando construir essa barragem no 
rio Camaquã, mas pelo seu caracter anti-social e anti-ecológico, e con 
siderando os vários protestos realizados pela comunidade a ser atingid~ 
a barragem sempre foi protelada. Agora no entanto, parece que os técni 
cos baixaram um pouco a cota (com diminuição da área a ser inundada) e 
o governo através do DNOS está disposto a começar a construção este ano 
mesmo, 

A Barragem do Camaquã será construida sobre o Rio Camaquã, e devo 
rã inundar as terras de 537 famílias de trabalhadores rurais, dos muni 
cípios de Canguçu e Encruzilhada. Além do aspecto social, do ponto de 
vista ecológico se perderão mais de 1500 hetares de mata nativa, contí 
nua, verdadeira reserva das Últimas árvores de algumas espécies extin - 
tas no estado. 
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Tudo isso será feito para poder irrigar as terras de arroz de ape 
nas 75 latifundiários do município de Camaquã. 

Apesar da proximidade do início das obras, o ONOS ainda não infor 
mou nada aos agricultores a serem desapropriados. Apenas colocou os mar~ 
cos da margem do lago, e proibiram as famílias realizarem novas benfeito 
rias. 

As outras barragens também anunciadas pelo governo, são as barra - 
gens sobre o Rio Uruguai, a serem construidas pela ELETRDSUL e que se de~ 
tinam~ energia el~trica. 

A informação quanto ao número exato de barragens, localização, nQ 
m~ro de famílias a serem desalojadas, forma de indenização e possibilida 
des de reassentamento, é um grande silêncio por parte da empresa. 

Sabe-se que deverão ser construídas na década de 80, com início ' 
pr6ximo, em torno de 8 pequenas barragens ao longo do Rio Uruguai, sendo' 
que algumas desalojarão famílias, outras inundarão apenas terras sem ben 
feitorias, e outras alagar~o at~ cidades, como caso da cidade de ITA do 
GStado de Santa Catarina. 

Por outro lado, anuncia-se tambim a construção de barragens-com - 
portas, no mesmo rio Uruguai, mais ao Sul, na altura do município de S8o 
Borja, como objetivo de transformar o rio mais navegável, mas da mesmõ ~or 
ma não há informações precisas a respeito das famílias a serem desaloja - 
das. 

A maneira sigilosa como as empresas e o governo conduzem a cons - 
trução dessas barragens é motivo de Erande preocupação. 

A maneira como foi conduzida a construção das outras barraBens em 
anos anteriores, deixa maior preocupação ainda. 

Há necessidade de que o governo mantenha a opinião pública e prin 
cipalmente as populações mais diretamente vinculadas ao problema continua 
mente informadas sobre a situação. Que o governo se digne a discutir com' 
as famílias a serem prejudicadas, a forma mais justa de se resolver o pro 
blema. - 

Que o governo assume o compromisso desde já de garantir terra por 
terra, e indenização justa às famílias de trabalhadores rurais que perde 
ram suas terras. 

Não é justo condenar à miséria milhares de famílias de agriculto 
res em nome do progresso! O progresso econômico é para melhorar as condi 
ções de vida, ou é para gerar mais miséria? 
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MANIFESTO DAS BARRAGENS 

Representantes de Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Santa C~ 
tarina e Rio Grande do Sul, e outras entidades classistas estiveram reuni 
dos na cidade de Concórdia, em Santa Catarina, no Último domingo, pera ' 
discutir e aprovar um Manifesto sobre as Barragens que estão em projeto ' 
de construç~o no Rio Uruguai e seus afluentes. O documento traz as prGocu 
pações básicas dos agricultores que estarão sujeitos a perder suas terra~ 
colocando v~rias indagações apresentando um posicionamento e alertando pa 
ra a necessidade de indenizçções justas e resguardo de valores comunitá ~ 
rios. O manifesto tGm como objetivo levar ao conhocimento público os pon 
tos que devem ser avaliados para medir a verdadeira finelidade da const~u 
ção de mais de 20 barragens, assim como obter uma prévia visão das consE~ 
quências que elas trarão. 

Os agricultores do Alto Uruguai gaúchos o catarinenses, reprBsen 
tados por suas lideranças reunidas em Conc6rdia, se. lançam o seguinte ma 
nifesto sobre as barru~ens: 

1. O FATO 
Ji ido c.on.hec.lme.n:to p~bllc.o o plLoje.to da c.on.1:itJc..uçio de. ma.l.6 

vinte. ba.Jr.lLa.ge.n..6 n.o 'Rio UJtuguai, e s e.u.6 a.nlue.n.te.-6, algumt.U de. execução A..r;-:,_- 
d.lo . t:a e. ou.tJc..a..6 pcvrn a.~ pliÕx.lmM déc.a.dM. 

Vlan..te. da.ó in~me.na.1:, c.on1:ie.quin.c.la1:, que. a c.on.1:itnuç.ao de. :ta.l.6 ba~na- 
9 e.n..6 :t.Jr.a.Jc..ã., mo dl á lc.a.nd o pli.o 6 u.ndam e.n.t o a n.o .6 .6 a. JLe.g.i.ão e. !Lep e.Jtc. u:tln.do d,i.1i c_ 
..ta.m e.n.t e. e.m rn.LthMe. ó d e. a.g1t,l c.u.l.t 011. e s que. .te!Lão .6 u.M .te..JtJc..a-6 a.tJ.. n.gida.ó r j ul 
g 0;m o-no.6 n.o dúi.e.l:to d e_ 11 az e.ir. a..tguma.1:i in.te)r.Jto g a.ç.õ es e. de. to ma.Ir. n.01.> 1.> a po.ó i 
ç.ao. 

rt .-. ._. L 

2. AS 1NTERROGACÕES 
2 • 1 • Q.u e.m d e. e.}.. dl u e.o 111:, .t11.u.ll1- .:t.a.i.ti b a.11.JL ag en.6 ? 
0-6 a.gtúc.ul.to,Le.l.J do Af..:to UJwgu.a.l e..õ.:tão tuui Lcad o» ne..6.ta. ll.e.g.lã.o f?.i3_ 

mal.ó de. uma. _g e.h.aç.ão. A.te. ag on:a: -& omo s o s auxon e» do pJtagJte..ó.6 o ~ da.1:, c.on.qu.~ 
:t.M da !te. gl. a.o, 6 Jtu:t.o d o n o.61.J o .t1ta.b a.lho dun.o na. ag Jt.lc. ul:t u.lLa.. N 0.6 no -0 ic!. e_,,,·· 
:t).6,lc.a.mo.6 c.om a. 110.ó.óa. xen».«, AgoJr.a, -óe.m c.on.f.iu.U<Uc. n.,lnguê.m, de. no.ó, CTU>~.- 
de.m c.onJ:tJtul.h. .óob1c.e. no-0.óa.6 te.Jr.Jr.a.ó 20 ba1t1ta.gcn.6. 

Q_u e.m de. c.,l di u e o n..6 .tJt ul-laJ.i.? Que.m po d« di.ó po n: de.s t:o. t.ens:a , d e.s ta ?z;__ 
t.Jr.la, .6 em le.valt em eo n.ta 0-0 .6 e.us ha.b,l:tan.te..ó? .S omoJ.i p1c.op1c.ie.da.de. ou .ó omo,s ' 
pJr..o ptie..ta.1c...lo.6, e. e.amo xal:s , n.o e_xe.1c.c.Zc.io de. no s s o s de.v e.Jc.e..6 e. d..l1c.e.l:to.6 p ,·)0 

d e.m 01.i ou.. não pa.Jt.t,[ c..lpa.Jr. n o.s d e c.,Í.-0 õ e s q «e d.,[ z e.m nes p e..l.t o ao n os .6 o &u-twr.. (·1 :-'- 
2. 2. Pa.1c.a quem ~~o e.õ:ta-6 ba1c.1c.ane.n.1.i? 
J u.lg am o s tamb ê.m ..e e.g1..tim a p e.Jr..g un..:t.aJt: a e. o n..6 .:t.Jc.uç.ã. o d e.s t.as b a..1th..a9 t!i-"' 

obe.de.c.e.. a .ln.:tc.1Le.1.>1.ie.J.i de. que.m? Sa.be.mo1.> da ,lmpo1r.tân.c.ia. d((. e.ne.Jtgia c.lé:.t1tic.tt. 
fJ Õ.6 .tamb êm plte.c.,U, a_mo.6 d er.o , e.mb o n.c: po Jt longo :tempo .ó o u.b emo s e o n..tJr.ib txL): ,?.u 
mt..út.a pa.Jr..a. a. .6 u1.i;t.e.n..taç.ão e.c.onôrn.lc.a. d a. na.ç.ão .ó em a e.ne.1taia e.le..t.Jr....lc.ap :t/l..ri.!1c.. 
R..ha.ndo d u.tr..o n e.s xas :teJtJr..ali que. ag 01ta. e.6 :ta.mo .6 .6 u.j e.i:t oJ.i a. ... pe.lLd e.11.. Em ;Uw rf. T 

de. no.61.ia.ó :te..JUta.-0 .ó e.Jt.CÍ ge.,toAa uma. a.bunda.n.:te.. e..ne.Jr..gia e.le.:ttúca. Ela va.J.. l.iC-'~ 
viJr.. a qu.e.m? V.le.Jta.m ri.O'-> d Lz e« que ga.n.homo.6 uma lo;tc..Jr....la com a. c.on.-0.tJtuç_ão c:a~ 
baAILage.nJ.i. Que. lo.te.Jr..,lo. ê'. ess:a que. noh 6az pe.Jr..de..Jt a.-6 :te.JULa..6 e.. não -0a.b<2.-'!.. r•·.;_ 
de. ,i..1t? E pa.Jta. c.omple-ta.Jr.. es i:a. pe.tr..gun.ta., cs xo. e.ne.Jtg-la n.ã.o e..6:ta.Jr..â. a ,6 (!jt.v-i...ç_;/ 
d M 1- nd "uh .tJtÁ..a.6 do s e-6 .tJr.a.ng eLn.o» , q ue j ã. dominam a. e.e o no rn.la. da n.aç.ão ç~ a..t, - 
~,lm po deniio n.o.6 .óUbjugctJi c.om ma.,lf.J óac.-lüdade.? 

2 • 3. Qu.e.m vai pagai/. cs .:tM b a.JtJr..a.g e.n-0? 
NÕ 1.> e.s ;t.a.mo .6 a.e. a .6 .tu.m ado s a. pa.9 aJr.. Jr....lg o n.o -6 a.m en:t e n 0-0 .6 os c.am p!totn..l-01.> o .6 

{ln.an.c e.Oco s • E na. Z e.m O .6 Ls i:« C. om a. C. O n..6 c.Lên.c..la d O e.um pJr..im e.n.:to .ln.alle..nâ V e..l 1 

de um de.ve.Jr.. que. i no~.óo. M~ c.6;ta.mo.6 pe.1r..c.ebendo que ul.tirname.n:te e.J.i:tao c.o 
Locando em na.6.6a c.on:ta a pagame..nto de. c.omplr..omi.6.60.6 que não 6omo.6 n6.6 QUÊ 
a..6L>um-lmo.6. E.6.tâ «I. o c.on.óL~c.o da s o i a. pa.Jr..a pll.ova.tc.. SÕ vêm pe.diJr.. no s s a pcur. 
:t..lc.ipa~ão na. ho1r..a. do.ó pagamen:to1.>. 
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Então achamo.ó mui.to le.g1.timo pelLgun.tan: com o dinheino de. que.m .6e 6anã c..6 
ta6 bannage.n1.:,? Poi.6 -6~ a.gana com no.6.6a.6 .tenna-6 jã e..6:ta.rno.6 pagando dZvJ..da~ 
áti:ta.6 não pon nÕ.6, com que podene.mo.6 pagalL ou:t/ta.6 d1vida..6 .6e. a.inda ~0-0 
;t,[na..ne.m a..6 :te.nna..6 on.de. :tJtaba..tha.mo.6? 

2.4. Pana ande J..ne.mo.6? 
NÕ.6 no.6 e..6tabe.le.cemo.6 nc..6ta.6 .te.nn~.6i pon de.c.i.6ão na.6.6aL que. cxi - 

giu ave.n.tu.na, canagc.m, e..6p11t . .Lto de. :tJr.aba.lho, a.malL ã áa.rn.:te.ia. e. a. pã..ttr.ia..:"Jo 
no.6.60 e..6óon~o 1te.1.:,uLtou. o c.6.tabe..te.cime.nto de. n.a.6.6a.6 monadJ..a.1.:,, a -0un9ime.n~o 
de. no .6.6 a.6 c..om uvü.dade.«, e. n6 im a no -6 .6 a IL e.g ião e. o m q ue.m ag oJta no -6 Ld e.n;ti 6,-i..c.ct 
mo.6, num le.g1.timo amoJt à .te.nna, que a.p1te.nde.mo.6 a cu.f.tiva.Jt e de.la 6aze.n T 
1.:,u.1tgl..1t a. vida. A.6 ba.1t1tage.n.6 no.6 6a1tão abandanalL e..6.ta .te.1i1ta, dec..e.pc.iono..ndc 
a. e..6pe.Jta.nç.a. de. moJtall.mo.6 f.ie.mplte. ne.la. E c.m xn.oc a o que. Jr.e.c.e.be.Jte.mo.6? Pr.uw 
que.mama .6u.a. te.1t1ta n.aa haveJr..~ nenhuma c.omp~n..6açao adequ.adae E a peJr..gun~~' 
ma.l.6 diflc..Ll, nem ê quanto no.6 pa.ga1tã.a pela tc.JtJr..a. Ma..6 ê: e..6.ta. ouxn.a , onde 
iJte.m o .6 ? Não .6 ô n. o .6 e. n.tida de. .6 ab es. pa.!Lct que. lug an. Ln , m a.-6 c.om o p o de.'1. e.m 0.6 r 
Jte.faze.Jt n.a.6.6a. e.xpe.1tiê.n.c...i.a. de. no.6 .ldc.n:tit..i.caJtmoJ.i c.am oiüsu: te.Ma e n.e..la ro 
dcJtmo.6 c.olocCUt a.6 enc~gia.6 de. no.6.6a vida a .6e.1Lviça da 6amZlia e da pâtfl.io. 
Pe.Jr..gun.ta.ma.6 com ve.emê:n.c.ia: e..6.te.1., valoll.e..6 são .teva.da.ó e.m e.anta ao .6 e p.t.-:u1t 
jaJt a.6 ba.JtJLage.n.6? E ~e não .6ão fe.vado.6, de. que. adianta con.6.tJr..ulJt o p~o9Jr..~ 
60 .6e. ele vem de..6.tJtuin o~ valoJr..e..6 humano.ó? · - 

3. NOSSO POSICIONAMENTO 
V.lante. de..6.ta.1.:, intCJr..ll.ogaçÕe..6, vamo.ó adiantando o no.6.60 po.6lc.iona - 

m e.n..t o • 
3. 1 • Que.Jte.ma.6 pa./r . .:t..[c..ppatr. na.6 de.c.i.6 õ e s 
Não a.c.hamo.6 j u..6.t.o q uc o n.o-6.6 o de..6.tino 1.., e.j a man.obJr..a.da â.6 e..6 cu.Jr.aJ.i , 

e.m gabinete. de. :tê:c..n.ic..n.6 J..n..6e.n.-0Xve.i.6 ao.6 n.o.6.60.6 valoJr..e..6 hurnano.6. QueJr..emo.61 

que. a. no.6Lia. pa..tavJta .tc.nha. pe..60 e. va.loJt.. Te.mo.ó diJte.i.to.6 s ob ne: es xas ti2.1r.1tah 
.tanto ou mal.ó do que aque.le..6 que. de longe. planejam .áua u:t..i..tlza.çio pa!La aJ 
baJr.Jr..age.n.6. Q.ue.Jt.e.mo.6 que. s e ]« ouvida a. voz de. no.6.6a..6 .t.lde.1ta.n.ç.a..6 de c.ia.-6!.iC 1 
e. âas .t.i.de.tr.anç.a..6 de. no-6.6 a-6 c.omun.lda.de.-6, .-é.nc..lu.6ive. patLa que. -6 e.jam acaxada» 
modi.ólc.a.ç~e..6 no.6 etano.ó da-6 ba.JtJLa.ge.n.6. E c.onvoc.amo.6 a..6 lide.1Lanca-0 pollt.l 
c.a.-0 de. .todo~ a.6 n~vei.6, deJ.iaóian.do-a~ a. que. a.6.6uma.m a. de.óe.-0a do-6 le.gZt.l 
m o .6 i n.t es: e.s .6 e. .6 e. m e a. u.1.i a n e. -6 .t a.-6 b a. JC.Jt a g e. n. .ó • 

3. 2. Q.ue.Jt.e.rno-6 JLe_f.iguaJtdan no.6.6 0-0 vaioJte..6 
Na duna lu..ta pctJz.a. i.on.na». ha.b.Lt.ãve.l.. e. humana «sxa ne.gi.ã.o, da. quci.l 1 

no s que..1r.e.m agoJr.o. ;t,i.JtaJt, ap1te.ndemo.6 a c.ul.tivaJr.. a.lgun.6 valo!Le.-6 que. siio a. ba. 
s e de. no1.>.6a. v Ld a; Qu.e.Jt.c.mo.6 que. .6 e.jam Jt.c..6pe.Lta.da.6 n.o-6.6a..6 .tJr..ad.lç.Õe.-6. Que. a. 
blLu..ta.U.da.de. das rnâ.qu.ina..á nã:o ve.nha. de..óa.g1Le.ga1t n.o-6.6a.6 6a.rn1.lia.6 e. no.6.6a.6 e o 
munldade..6. Q_ue.1te.ma.6 .6 e.Jt 1u:..á pe.ita.da.6. 

3. 3. Q_ue.Jte.ma1.:, ..f.n.de..n.lza.ç.íio j u.6.ta. po!L n.o.6-6 a.ó .te.Jr..h..a-6 
Se. óalL pa.Jr.a. o be.m c..ornum, não no.ó negamo.ó ao 1>a.c.!L,[6Zcio de. de.ixan' 

11 o -6 .á a.6 .te.Jt.Jr.a..6. P o 1z.ê.m e.o lo c.a.m os e. om o ab .ó olu.ta.m e. nzc ,i.n d..i..ó p e.n.6 ã. v e.l um CL j u-6 /:« 
inde.niza.ção. E O.ó cJr....i.t~.tu..o~ paJta. e..6:ta.be.fe.c.e.lL e.ó.ta inde.nizaç.ão não podem ' 
.6Clt me.Jtame.n..te. .t~cni..c.o.6. Em c.lma. de. no6.6a..6 :te.1t1La.1.> coloc.amo.6 .tu.do. Pana nÔ-6 
e.la..6 .tê.rn um v at.o»: que. a. .têc.nica nõ.o pc . n.eeb.«, Po». Lss:o qu.e. a.o e..6-ta.be.lec.~tr..' 
o .õe.u. va.C.o.1t que.Jte.mo.6 qu.e. s e.]« ouvido o p!Lopltie..tâ.Jtia, a-0 l..i.de.1r.a.nç.a..6 s Lnd L« 
c.a.i.ti e a.6 Llde.Jtanç.a.ó c.omun.Lt.'ã.1tia..t:i. E que. a..6 i..nde.n..lza.~õe.ti .6 e.jam e.nc.a.rnin.ho. 
da-0 pll.c.via.rnen.te. a qu.alque.Jt c.on-0.tJtução de ba.1t1tage.m. 

3. 4. Quc.1te.mo-0 uma .t. olu~ã.o c.omuni.tá1tla. 
Foi e.m no.6-õa.6 c.omun.idade..6 que. a.t~ hoje en.c.on.tJr..a.mo6 o apoio pa!ta a 

no .á .6 a. vi da, ainda e.m n. 0.61.:, a..6 e. om uvü.d a.d es que q ue.ne.m o .6 e.n e o n.:t.Jt a.JC. o apoio ' 
nes i:« mo me. n.t o. P o n. .i...6 t:o , não v c.nha.,n n. o .6 i.6 o í.a.Jt, paJta. no-6 v e. n e. e.Jt rn «Ls ó a. 
c.1.tm erd: e , Somo.6 comurd.dade., não .6omo.6 ind.lvZdu.o.6 Lso cado «, t e.rn c.omunJ..da. 
de. que. que.Jt.e.ma.6 a.bo.1tda.1t a ph..oble.ma. da.6 i..n.de.n.izaç.~e..6 e o p1table.ma de n.01.i.t:i~ 
1te.in..6 e.1t.ç.ã.o. Pano: t.anro que.tr.c.mo.6 na.6 man:te.lL u.n.ido.6 e.m n.o.6.6 a.6 c.omun.lda.dc/~ r 
.f..ac.a..l.6 e. t;a.ze.ma.6 uma apelo ã 911..ande. eomun.aia.de. 1te.gi.onal palta que. a.tdu.ma. 1 

.óoli..da.Jr..lame.n..te. o n.o.6-60 pltoble.ma. 
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3.5. Que~emo~ continuaft 6azendo paftte do no-0-00 povo 
Ah baftnagen-0 vão noó exigin o 6acfti6Zeio de deixaft nohha teftna e 

bu-0caft outfto lugan paAa viveft. Mah não podemo-0 admitin de -0enmo-0 -0impleh 
mente exclu1doh e jogadoh em outna-0 negiõe-0, como dehteftnado-0 e ea-0-0ado~1 

do eonvZvio com o nohho povo. Poft ihto, ao Gove~no que com tanto de-0emba 
naço vem pedift ah te~ftah doh pequenoh pafta 6azen baftftagenh, pedimo-0 que u 
he um pouco de hua coftagem pana ftepafttift aJ teftna-0 do-0 lati~undiânio~p pa 
fta nela-0 podenmo-0 ne.iazen ftehhah monddiah e nOóhah comunidadeh. - 

cm,c LUSAO 
• 

Lançamoh ehte no-0-00 maniáchto, conheiente-0 de no-0-00-0 devene-0 e de 
no-0-00-0 dineitoA. Sabemoh que ehta em jogo toda uma atitude diante do pfto 
g~e-0-00 t~enieo de nohha nação, que não pode -0aenióicaJr. pehhoa-0 nem ehtafr' 
a he~vlço de inteneJ-0e-0 incon6e6-0âvei-0. EóRenamoh que o »OóhO hacniólcio' 
eont~~bu~ pa~a o vendadei~o bem de no-0-0a pátftia ~ e-0pe~amo-0 conta~ com o 
apoio de no-0-0a gente. 

4. Reserva Indígena Nonoai - Fazenda Sarandi: 

Dois lados da mesma moeda: demagogia, corrupção e exploração. 

Nos Últimos 15 anos as condições de vida se agravaram bastante no 
campo gaúcho. A "modernização" da agricultura foi expulsando mais e mais' 
famílias do campo. Muitas dessas pobres famílias, sem ter prá onde ir, co 
meçaram lentamente a invadir a reserva indígena de Nonoai, as quais, algu 
mas vezes, eram estimulados por políticos, que na época de eleições premo 
tiarn dividir as terras dos Índios para posseiros. - 

Em maio de 1978, a situação ora insustentável para os indígenas , 
cerca de 1100 famílias de posseiros já ocupavam 19 mil hectares de sua á 
rea. Resolveram organizar-se e expuls~-los de forma armada. A opini~o pG 
blica mobilizou-se do lado dos indígenas e os agricultores foram jogados' 
literalmente na estrada, sem poder tirar nada da reserva, casas, benfeito 
rias, ou animais, apenas algumas coisôs de uso pessoal. - 

Ante situação tão calamitosa, cerca de 600 famílias foram transla 
dadas a um parque de exposição de animais, (Estoio) nas proximidades do 
Porto Alegre (distante 400 Km da reserva indígena). As demais famílias f~ 
caram acampadas na estrada. 

Em agosto de 78, em torno de 500 famílias foram levadas pro Mato' 
Grosso, através da CPERCANA, para o município de Chapada de Guimarães on 
de receberam 200 hectares cada familia, sondo 100 para agricultura e 100 
para reserva permanente. 

Em setembro do mesmo ano, outras 100 famílias que estavam em Es - 
• teia e se reousavam a ir pro Mato Grosso, foram assentadas na Colonia No 

va Esperança, município de Bagé, onde o governo estadual comprou uma área 
e através da Cooporativa de Hulha Negra distribuindo um lote de 20 hecta 
res para cada família. 

Na mesma oportunidade, cerca de 20 famílias que se encontravam em 
Esteio, cujos chefes eram muito idosos, doentes ou não tinham boas condi 
ções de trabalho, receberam uma pequena casinha e um lote de meio hectare 
de terra, numa ároa da Prefeitura de Planalto, naquele mesmo município. 

Em torno de 13 famílias foram aposentadas e passaram a recebor ' 
remuneração do Funrural, mas as demais receberam apenas a terra, e estão' 
lá am completa miséria, a procura de trabalho temporário, pois o lote re 
cebido mal dá para uma horta ou pequenos cultivas. 

Enquanto isso, as demais 500 famílias permaneciam acampadas na 
beira da estrada, alguns em casas e galpões de vizinhos ou parentes nas ' 
proximidades da reserva. 
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Permaneceram nessa situação de maio de 1978 a setembro de 1979,em 
completo abandono e miséria. Alguns conseguiam trabalho temporário, mas e 
maioria não conseguiam nada, passando fome, frio e sem nenhuma assistên - 
eia médica e social. 

E o governo nada fazia, so limitando a apenas of8recer a oportuni 
dade de ir para o Mato Grosso. - 

Tal era o descalabro da situação que os agricultores se organiza 
ram e começaram a pressionar o governo. Cerca de 100 famílias resolveu ir 
pro Mato Grosso, e exigiram do governo imediata transferência. Os demais' 
390 passaram a exigir terras no Rio Grande do Sul, e especialmente na Fa 
zenda Sarandi, que era terra do Estado arrendadas a grandes latifundiárics. 

Fizeram urna caravana e foram até o Palácio Piratini reclamar sua 
situação. O governo tentou enrolar os agricultores, mas eles começaram a 
tomar suas próprias providências. 

Diante da displicência oficial, no dia 6 de setembro de 1979, csr 
ca 110 famílias invadiram a Gt-anja Macali, de 1600 hectares, localizado' 
na Fazenda Sarandi. Em seguida, no dia 26 de setembro outras 160 invadi - 
rama granja Brilhante, de 1400 hectares, também na fazenda Sarandi. 

Outras 130 famílias, que estavam em casas de vizinhos e parentes, 
e bastante dispersas, não conseguiram se mobilizar a tempo para invadir , 
e estão aguardando até hoje, providências do governo. 

As 100 famílias que pretendiam ir para o Mato Grosso, no final de 
agosto receberam as escrituras de seus lotes, e apesar da pressão apenas' 
a partir do final de Dezembro, começaram a ser transportadas para lá. 

Situação atual dos agricultores 

As famílias que foram assentadas no Mato Grosso, através da CPER 
CANA estão enfrentando muitos problemas. Cerca de 50 regrassaram pro sul. 
Os agricultores denunciam que a cooperativa cumpriu muito pouco do que es 
tava-no contrato, e apesar de estarem assentados, a cooperativa continua' 
explorando-os atravis de v~rias formas. ~esse sentido, a CPT - regional 
Mato Grosso esteve no local e fez amplo relatório, informando que os agri 
cultores se encontram sem assistência médica e social, e possuem poucas' 
condições para trabalharem a terra, além de já estarem devendo no Banco 
do Brasil, uma quantia próxima aos 500 mil por família. 

As famílias que foram assentadas em Bagé também estão enfrentando 
problemas. Do ponto de vista da organização sacio-econômica, o estado co 
mGteu muitos erros, e os lotes individuais exigiram muitos gastos, quando 
os agricultores poderiam ter sido organizados em cooperativa, tendo gas - 
tos muito menores. Cada colono recebeu um lote, com 20 hectares, casa,ben 
feitoria, um açude e cerca. E serão obrigados a se dedicarem a gado lei~ 
teiro, atividade que lhes é estranha. Todas as obras realizadas no proje 
to serão pagas pelos agricultores, e a dívida já está em torno de 700 mil 
por família. 

A cooperativa que administrou o projeto também cometeu urna série' 
de irregularidades, em prejuízo dos colonos. A Secretaria de Agricultura' 
constituiu uma comissão de avaliação que denunciou em extenso relatório ' 
todas as irregularidades cometidas pela cooperativa. 

As famílias que foram assentadas na chamada "vila dos aposent~do~ 
no município de Planalto, encontra-se na mais absoluta miséria, tendo di 
ficuldades inclusive para comerem, e est~o completamente abandonadas do 
assistência médica e social. 

As famílias que invadiram~ Fazenda Sarandi encontram-se acampa - 
das em dois grupos, que se encontram distintos em termos de situação so - 
cio-econômica. Os que invadiram a Granja Macali receberam toda assistôn 
eia da Secretaria do Agricultura, e conseguirAm fazer um lavourão colsti 
vo de mais de 1000 hectares, incluindo produtos para vender, como soja e 
milho, e lavouras de subsist~ncia como feij~o. arroz, batata, mandiocA e 
uma horta. 
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Já as agricultores que invadiram a granja Brilhante, não recebe - 
ram nenhuma atenção do estado, apenas recebem alimentação uma vez por mes, 
que alcança apenas para 15 dias, e esporadicamente um médico de Porto Alo 
:r~ tem atendido com muitn dsdicaç~o. Mas em termos de lavoura, os colo~ 
nos não tiveram condições de preparar as plantas de verão, pois o latifun 
diário já havia plantado, e agora na Snfrinha, não estão recebendo ajuda' 
do governo do estado apesar das promessas do governador. 

Situação da Fazenda Sarandi 

A invação da Fazenda Sarandi por parte dos agricultores expulsos' 
da reserva ind{gena de Nonoai, trouxe a pGblico toda corrupç~o praticada' 
pelos governantes na forma de administrar aquelas terras pGblicas. 

Em 1962 um grande contigente de trabalhadores rurais invadiram a 
fazenda Sarandi, que possuia 24 mil hectares e era de propriedade de Uru 
~uaios. Com a invasão o então governador Leonel Brizola se obrigou a desa 
propriar para fins de Reforma Agrária. Em 1962 a 1964, o governador Ilda 
Meneghetti teve que consolidar o processo de desapropriaç~o e em 1965 co 
~oçou a distribuição de lotos individuais de 20 a 30ha. cada um. 

Os agricultores se inscreviam, eram selecionados e tinham prazo ' 
d~ 15 anos para pagarem as terras, sem recaber mais nenhuma ajuda do go - 
V8rno. Foram distribuidos 450 lotes. (Certamente na seleção foram conside 
redas muitos critérios político-partidários). Existem hoje, apenas em tor 
no de 200 agricultores dos 450 beneficiários iniciais, os demais tivera~· 
que vender seus lotes, 

Essa primeira distribuição abnrcou em torno do 13 mil hectares,e~ 
sua maioria ~reade mato, DA área inicial, de 24 mil hectares. outros Mil 
hectares foram transformados em área de reserva florestal, mais Mil hecta 
res foram inundados pela barragem de Passo Fundo. 

Os restantes 9,100 hectares foram objeto da mais inescrupulosa 
corrupção, A partir de 67/68 até recentemente o estado, através da Secre 
taria da Agricultura, distr±buiu em torno de 50 glebas que variavam de 100 
a 300 hectares, localizadas em área de campo nativo, próprias pare mecaní 
z~ção, a apadrinhados políticos, Não existiu nenhum critério de seloçeo. 
~odas as glebas, totalizando 5,900 hectaros foram distribuídos a dirigen 
tos partidários ou amigos destes, do partido do govenro. 

Muitos deles não eram e nunca tinham sido agricultores e a distri 
buição significou mera especulação e enriquecimonto através do estado.Mui 
tas compraram do estado, a mil cruzeiros~ao hectare, e revendia no outro' 
dia a 30 mil, que era o preço de mercFdo. 

Os 3.200 ha (duas glebas de 1600 e 1400 respectivamente) restan - 
tos também fazia parte da corrupção e estavam arrendados a dois latifun - 
di~rios, uma para a empresa Macali de Carazinho, e outro para o senhor A 
ri Dalmolin (presidente da Fecotrigo), O Estado recebia em pagamento irri 
sÓrio valor de 24 mil cruzeiros por ano, por gleba. ·- 

Os colonos expulsos da reserva invadiram as Últimas terras que rffi 
tavam da Fazenda Sarandi, justamente as duas terras arrendadas a latifun~ 
di§rios. Com a invasâo, o estado se obrigou a romper o arrendamento e Gn 
tregá-las aos agricultores. Por outro lado, o fato veio a conhecimento oú 
blico e a Assembléia Legislativa instaurou uma COMISS~O Parlamentar d~ In 
quérito, que investigou todas irregularidades da Fazenda Sarandi. 

Ante essa situação há necessidade urgente de o governo tomar m8di 
das, para investigar e punir as irregularidades que estão sendo cometi~ 
das pela Copercana, no Mato Grosso, e garantir assist~ncia rn~dica e soei~ 
a aquela população. 

~ necessário garantir a assistência médica, social e alimentação' 
e recursos e assistãncia t~cnica. para que as 160 famílias acampadas na 
granja Brilhante possam trabalhar. 
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Há nesessidade urgente de o estado conseguir terras para assentar 
as 130 famílias que ainda aguardam em casa de vizinhos e parentes, e ain 
da para parte das famílias ora acampadas na granja brilhante, pcis na gle 
bo, segundo informações técnicas seria possivel assentar apenas 100 d3s 
160 famílias. 

5. Fazenda Anoni 

Localização: Localiza-se na parte este do município de Sarandi, e 
na parte sul do município de Ronda Alta, margeando a estrada que liga Pas 
so Fundo - Ronda Alta. 

Área total: Aproximadamente 8.000 hectares. 
Há cerca de 700 ha. d8 mato contínuo, e a maior parte 

é utilizada com pecuária. 

Hist6ria: Em março de 1972, o INCRA desapropriou a Fazenda ANONI. 
de acordo com a Legislaç~o em vigor, por trotar-se de latifGndio e de a 
cordo com a lei. depositou o valor da desapropriação no Banco indicado p~ 
la Justiça. 

A desapropriação, npesar de estar amparada no Estatuto da terra e 
no espírito da Reforma Agr~ria, visava acima de tudo conseguir terras a - 
grícolas no estado, para reassentar em torno de 200 famílias procedentes' 
da Barragem do Passo Real. que a partir do 1969 estavam sendo expulsas pe 
las águas. - 

Realizada a desapropriaç~o, o INCRA passou ao projeto de assenta 
mento, transladãndo para o local cerca de 53 famílias originárias de Pos 
so Real. Estas famílias deveriam receber um lote individual de aproximndA 
mente 30 hectares e mais a casa e benfeitorias necessárias, além de toda 
assistência técnica o econômicn do INCRA, para que pudesse progredir so - 
cialmente. 

No entanto, assim iniciado n projeto de assentamento, os antigos' 
proprietários entram na Justiça, com dois processos. 

O primeiro processo tratava de embargar o trabalho do INCRA, ale 
gando apenas qus os preços pagos pele indenizaçso não eram os exigidos ps 
los proprietários, isso que a desapropriação havia sido feita com base em 
cálculos do valor venal das terras e benfGitorias, e não do valor declara 
do pelo proprietário para efeito de tributação, conforme manda o EstatutÕ 
do Terra. 

Em seguida, os antigos propriot~rios moveram uma nova aç~o contra 
I~CRA, constituindo um segundo processo, no qual, tentam anular o fato a 
legando que o ATO OESAPROPRIATDRIO do INCRA 0rgumentando sua ilegalidade. 

Fundamentaram sua proposição alegando que no cadastro do INCRA,cc 
mo s8ndo im6vel classificado como latifGndio, pelos critirios estabeleci 
dos no Estatuto da Terra, e assim sendo, e somente assim, passível dE de 
sapropriação, esse cadastro do INCRA havia sido mal feito e que a avalia 
ção da propriedada feita com base nos critérios do Estatuto da Terra, es 
tava errada. 

Com o processo em andmmento, em primeiro lugar, o INCRA teve que 
sustar o projeto de assentamento, e mesmo as 53 famílias que j; havia si 
dD assentadas no local recebendo suas casas, não puderam receber na tota 
lidade seus lotes do 30 hectares cad9 um. Sendo que o total de terra rec8 
bido pelas 57 famílias ficou em torno de 800 hectares, quando o JUIZ sus= 
pendeu o projeto de assentamento. 

Isso representa em média 14 hectares por família, mas algumas pos 
suem os 30 o muitos mal possuem o perímetro que cerca a casa. com condi = 
ções de ap8nas fazer uma horta. 

No decorrer do processo, estranhamente, a pedido do Juiz, foram ' 
feitos laudos técnicos pelos próprios funcionários do INCRA. alegando quB 
do fato havia erros no cadastro, e por tõnto testemunhando a favor dos ex 
proprietários. 



- 36 - 

Ante essa situação, e dos vários laudos realizados a posterior so 
~e a verdadeira situação da fazenda, quando da desapropriaç~o, foi julgado 
em Primeira Instância, e em fins de 1977, o Juiz Federal em Porto Alegre, 
deu ganho de causa aos ex-proprietários. 

De acordo com a lei, por tratar-se de interesses pGblicos, e p0r 
razões Óbvias, o INCRA recorreu e ambos processos foram remetidos para o 
TRIBUNAL FEDERAL ~E RECURSOS, em Brasília, onde se encontra até a prenc~ 
te deta, sem nenhuma solução. 

Em função dessas aberrações jurídicas, que acabam decidindo o fu 
turo de centenas de trabalhadores rurais, apenas por questão de, o clima' 
A~tre o ex-proprietário, que ainda n~o abandohou a ~rea, e os 53 parcelei 
ros do INCRA, e os próprios funcionários do INCRA~ bastante tenso. - 

Nos Últimos anos, a situação tem se agravado, pois os agricultar'es 
est~o aflitos, por residirem no local e n~o poderem trabalhar a terra.Ho~ 
ve om diversas opartunidades tentative dos colonos trabalharem a terra,~L 
força~ mas foram impedidos pela Brigada Militar, 

A esse respeito, é interessante frisar, que desde 1972, está 2.cern 
pado permanentemente na Fazenda um destacamento dG 8 a 10 soldados, aumc~ 
tando de acordo com as circunst~ncias. Esse destacam8nto pertence ao co= 
mando de Passo Fundo, G segundo se diz na região é mantido às custas do 
ex-proprietário. 

Em vários episódios, agricultoros foram maltrat~dos e agredidos 
pela policia, E até mesmo funcionários do INCRA foram espancados pela po 
licia e pelo Capataz do ex-proprietário. 

Em 79 houve novamente um conflito entre os agricultores que pr0 - 
tendiam trabalhar nas terras e o ex-proprietário fu a Brigada Militar. HGU 
ve caso de espancamento 8 maus-tratos de agricultores, no entanto, par~ T 
infelicidade dos agricultores, além de sofrerem os maus tratos dos solda 
dos, foi aberto inquérito policial por parte da POLÍCIA FEDERAL, que per 
maneceu varias semanas no local interrogando os agricultores e averiguan 
do os fatos, 

Por outro lado, as outras famílias de agricultores que tiveram 
suas terras invadidas pelas águas da barragem e deveriam ser assentad~s 
na Fazenda Anoni, pois trocaram com o INCRA as terras inundadas por terras 
de lá, estão até hoje, nas imediações da barragem aguardando providências 
do setor público. 

Recentemente as autoridades estaduais vieram a pGblico dizer do 
que essas famílias seriam reassentadas no Estado do Pará. 

Comenta-se na região, na boca do povo, de que essa situação de in 
justiça e aparentement8 S8m solução, se devo à amizade que os latifundiá~ 
rios. ex-proprietários possui com o Ministro Cirne e Lima, então ministro 
da egricultura na ~poca da desapropriaç~o e autoridade m;xima do INCRA,Co 
menta-se que a influêncie do ex-proprietário S8 deve também a suas amize~ 
des como o general Golbery do Couto e Silva, 

Se se confirmar a decis;o judicial om Brasília, as 53 famflias te 
rão que sair da Fazenda Anoni, 

6. Situação dos Agricultores de Rincão dos Maias (Canguçu) 

Desde 1920 cerca de 310 familias de agricultores vivem na loc~li 
dade de Rinc~o dos Maias, no municipio de Canguçu. ocunando pequenas p~r 
celas de terra, que mal d~o para sobreviver. A maioria desses pequenos~= 
gricultores possuem seus títulos de propriedade da terra, escrituras e ~i 
tulos devidamente rGgistrados. E os restantes, umas poucas familias, qub 
não possuem escrituras, possuem documentação suficiente para requerer o 
título por usocapi~o, pois vivem h~ mais do 20 anos no local. 

Muitos proprietários já anciões, nasceram o se criaram nas terras 
nas terras recebendo de seus pais e avós. 
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No entanto, nem o fato de possuirem titulas de suas terras, nam 0 

feto dG viverem h; tantos anos naquelas terras, nem o fato de viverem nu 
ma situaç~o de mis5ria. necessitando de mais terras, afastou a cobiça dss 
enfread3 de um avido latifundi;rio que sonhou tomar suas terras. Ale~nndo 
falsamente ser o verdadeiro propriet;rio dessas terras. 

Acontece que a familia cio coronal Almeida, que reside atualmsntG' 
Brn Porto Alegre, h~ muito tempo vem botando o olho nessas terras e tem s~ 
atualizado de todos expedientes para expulsar os agricultores de lá. 

A prete~s;o da família Almeida~ t~o absurda que alim de n;o pos 
suirem nenhum documento que comprovü a dupla titularidade da ~rea (pois cs 
agricultores possuem titulas) nom sabem dizer quais são realmente suas ter 
ras. Quo limites tem e que familias vivBm 1§. Pois os mesmos nunca estive~ 
r~m no local. 

Já em 1960 houve uma primeirü tentativa de expulsão dos agricult2 
r8s quondo a familia reclamou judicialmente a posse daquelas terras. r:~ 
(;oocc não foi dado prosseguimento e questão. Entretanto estranhamente. ~~ 
1975, o processo foi reaberto por militares, que deram o prazo de 48 horõs 
paro que o Juiz decidisse fevorsvelmente; familia ALMEIDA. No entanto, o 
Juiz em exercício na epoca, nao se deixou amedrontar pelas ameeças e inds 
f8riu a petição. 

Contudo, a familia ALMEIDA n~o se deu por vencida, e agora a~ 
1978, mais uma vez entraram ne Justiça centra os egricultores. A primeir~' 
~udisncia se realizou em agosto e compareceram ao forum ~ais de 250 pessG 
~s. Na oportunidada. um dos ~ilhas do Coronel Almeida, enquanto fazia vol~ 
das arn~aças aos agricultores, exibia a quem quisesse ver, fotos suas e ~B 

su~ fomÍlia abraçados ao ex-presidente Mediei e ao General Figueiredo, ~ 
presentando-se corno pessoa influent8 e que contava com cobertura das Buto 
ridadns. 

Em novembro houva nove. audiGncia e, ao quo parece será difícil 
que a Justiça decida favoravelmente ao Coronel. V8Z que estã patente a 
falta de argumentos e a debilidade das razÕ8s apresentadas por esta familie. 

Apesar de que, legalmente n~o haja dGvidas quanto aos direitcs 
dos agricultores, o clima d8 intranquilidade reinente na comunidade dinnt8 
das ameaças que vem sofrendo, tem deixado essas pobres familias complet;. - 
mente desnorteadas e preocupad~s com o futuro, principalmente em funç;c ~0 

ostado rle mis~ria e ignorancia em que vivem. 

Como se não bastasse estarem com suas terras em questão, essas f~ 
~ili9s est;o completamente alijadas de qualquer beneficio por parte mesmo7 
do estado, n~o contando com assistencia previdenci~ria, crediticie ou dR 
orientação tecnica. 

Por outro lado paroco que a t~tica dos pretensos propriet~rios s2 
ria a de criar um ostado de tal clima de tens~o social, que independente 7 

da decis~o judicial, o INCRA interviesse e desapropriasse ao pretenso pr~ 
prietário. E desta forma a familia Almoida receberia uma alta soma de di - 
nheiro por uma terra que nunca foi sua. A pr6pria imprensa parece estar 
orientada nosse sentido, para criar um clima de tens~o. e de caracterizer' 
os verdadeiros proprietárics, os pequenos agricultores, como simples ~os - 
seiros, criando assim um clima na opini~o pGblica que justificaria umB me 
dida do INCRA, e que s6 teria a beneficiar a familia Almeida quase tr~ns 
formaria em verdadeira usurpadora do dinheiro público. 

Estar atento ao problema de Canguçu e defender os direitos dos 
pequenos proprietários que h3 anos vjvern nn localidade, é um dever de to 
dos n6s! 

7. Caso do Adubo-Papel. 

e evidente que o atual sistema de cridito rural n~o atende ~s 
necessidades dcs pequenos prnpriet~rios. parceiros, posseiros e psquencs 
errend8tários. Muito pelo contrário, a possibilidade de conseguirem e~prÉs 
timo muito restrita mesmo, porque a maioria deles, n~o possuem sequer sar~ 
toira de identidade, corno axige o Banco do Brasil. 
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Por sor um sistema j~ preparado para servir os grandes propriet~ 
rios, latifundi~rios e fazendeiros, el8 j~ est~ cheio de possibilidades de 
corrupç5o, que vai desde a ªboa-vontade" do gerente at~ falsificaç§o de no 
tas de compra pra poder retirar dinheiro subsidiado, que é reposto ao ban~ 
co com dinheiro do orçamento pGblico, o que significa que todo povo est~ 
ragando para que meia dGzia de l~tifundi~rios se beneficiem do cr5dito ru 
ral. 

As denGncias de corrupç~o. favoritismo, manobras e "compadrios~ 
no cr~dito rural s~o frequentes. Mas no Rio Grando do Sul o caso mais famc 
so, o oual demonstra todo ceráter do sistemn de crédito, foi o ocorrido em 
1977, ~uando veio·a p~blico as denGnciRs da pr~tiaa do "adubo-papel~. 

Como o governo dava dinheiro subsidiado ou no m&ximo cobrava 1S%' 
de juros (Enquanto a inflaç~o era de 45%) os latifundi~rios em comum acor 
do com empresas vendedoras de adubo, com gerentes de cooperativas, gerents 
de bancos, etc. falsificavam notas fiscais de compra de adubo e o banco en 
tregava dinheiro como realmente gssa compra houvesse sido efetuada. Com 
isso muita gente grã-fina aumentou ainda mais seu capital. 

Como o roubo veio a pGblico, causando grande impacto na opini~n 
~Ública e muito destaque na imprenso, o governo r8solveu abrir um inqu8ri 
to através da Policia federal para investigar os fatos e punir os culpadüs. 

Segundo as notícias da época, o inquérito rolicial revelou que 
muita gente gra~da ostava mstida no meio, desde políticos, militares nte 
autoridades. Nesse inquÓrito fora~ indiciadas nada menos do que 479 pes - 
soas~ E segundo a Fundação GGtÚlio Vargas (vide revista Conjuntura Econômi 
ce, retrospectiva 1978) o caso do adubo-papel significou um desvio d~ 
aproximadamente 5 bilnões de cruzeiros. 

No entanto, ap6s oncarrado o inqu~rito e detGctadas tentas irrcgu 
leridades~ o que acontecou com os culpados? Nada. Absolutamente nada. 

A Ragional de sindicatos de Carezinho, que onvnlve nove municípi 
os várias vezes se dirigiu às autoridades cobrando uma solução para o ca 
so. pois alegavam que o povo precisava saber quem hevia roubado1 e o di 
nhGiro precisava ser devolvido, no Gntanto, até hoje nada aconteceu. E tu 
de foi "apagado". 

,i 

8. Documento sobre as Terras Indígenas qu8 foram tomadas 

Este documento foi feito através dRquele anterior que foi entrr. - 
gue no Pal~cio Piratini no dia 16 de abril pela Comiss~o de Índios de N~ 
noai e Votouro, porque foi um compromisso da Comissão dentro de 40 dias ~ 
laborar outro documento sobre as terras tomadas dos povos indígenas do RiG 
Grande do Sul, que é este. Então foi feito uma visita em diversas áreas co 
mo foi falado daquele documento. Então quando as lideranças indígenas ouvi 
ram falar do Projeto do Estado com a Funai p~ra ajudar a beneficiar· as cn~ 
~unidades indígenas do Rio Grende do Sul acharam quG em primeiro lugar po 
diam ser devolvidas as terras roubadas pelos governos anteriores que d2I 
rodia ser a principal ajuda, porque a população dos povos indígenas estÃc' 
0umentando cada vez mais e precisam na certa das terras que foram rouba~~~ 

Posto Indígena Nonoai 

Ar~a Antiga - a demarcaçio de 1856 garantia a ~rea entre o Rio Passo Fundo 
e o Rio da V~rzGa, e Gntre o Rio Uruguai e os Rios Baitaca e 

Lobo, conforme que contam nossos Índios velhos. Segunda demarcaç~o, em 
1911 •111•••·····················•••••••••••••••••••••••••••···"'· 34.908 h e , 
Area roubada em 28/3-1941, feito Reserva Florestal em 49 ••••.• 19.998 ha. 
~rea roubada em 1961 ou 1962 pelas firmas Tissiani e Dall'Asta. 
Os Índios sabemos os limite, mas n~o sabemas calcular os hectares. 
A~ea roubada em 10/07-1962, da parte da Reserva Florestal, para a coloniz~ 
ça O • • •• • • • • • • • • • • • •. • •• • •• • ••••• •, • •• •. • • • • •• • •• •. • • • • •. •. • •. • 2. 4 9 9 hA. 
Ãrsa roubada em 1963 para colonização ••••••••••••••••••••••••• 1.200 hc. 
Áree que ainda resta para os Índios ••• (falta descontar que 
tomou os Tissiani e Dall'Asta) ••••••••••••••••••.•.••••••••••• 13,710 ha. 
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Portanto principalmento essa demarcação d8 1911 que os Índios 
pretendem recuperar. Portanto sempre teve Índios moradores dentro da ~roa 
que foi tirada para Reserva Florestal que se denomina Rio das Várzeas,péi 
k~r. aonde que há um cemit6rio indígena R prova de que os Índios nunca~~ 
ceitaram aquelas medição. 

Toldo Serrinha 

~rea antiga, demarcada em 1911 e 1912 .•.•..•..•..•••••••.•.•• 
Área roubada em 28/03-1941, feito Reserva Florestal em 49 •••• 
Área roubada em 1942, para colonização •.••••••••••••••••••••• 
Mrea roubada em 1962 e 1968 para coloniz~ção ••••••••••••••••• 
;rea que restou para os índios . ~ •.••...•.•..•......•.•..••••. 

11.950 h a , 
6.623 h e , 

622 ha. 
4.725 ha. 

NADA 

O Toldo Serrinha foi extinto e os Índios foram obrigados a sair 
; fcrça e foram Índios condenados a prisão por querer procurar os documGn 
tos desta mesma área. Hoje se encontram extraviados em diversas áreas vi~ 
zinhas e muitos se encontram de agregados ds colonos em suas próprias ter 
ras. 

Posto indígena Inhacorâ 

Área antiga, demarcada Gm 1921 
Ãrea roubada em 16/02-1962: 

- para colonização ....••.....•.•••••••.. 
- para Estação Experimental do Estado 

f\rea. que resta para os índios .•..••.••.•.•.••• , • 4 •••••••••••• 

•••••••••••• 1 •••••••••••••••••• 5.859 hei. 

3.062 h fl • 
1. 7 37 h ;, ~. 
1,060 h.:, • 

ç. ,3 o 
nélO 

A maioria dos Índios pretende reaver de volta as terras da Estü 
Experimental porque na realidade~ do Índio a tem muitos Índios que' 
tem terra suficiente para plantar para suas famílias. 

Posto indígena Votouro 

Are a antiga., demarcada em 1918 •..•....•....•••••....... • ... • • 
Área roubada em 1962: 

- para colonização ..•...............•..•......... 
- para Reserva F 1 aresta 1 ••••••••• , ••••••••• , •••• 

~rea recuperada pelos Índios em 1968 •••••••••.•••.••.•••••••• 
~rea que ainda resta para os Índios •••••••••••••••.•••••••.•• 

Posto indígena Cacique Doble 

~rBe antiga, demarcada em 1910 ••••••.•....•.••.••.•.••••••••• 
,;1·ea de Forquilha ...•....•..... º •••.•••••••••••••••••••••••••• 
.!\rea roubada em 1942 ... li •••••••••••••••••••••••••• ª •••••••• ••. 
,~rea roubada de Forquilha •.............................•... • • • 
.~rea roubada que ainda resta para os Índios •••••••••••••••••• 

Toldo Ventarra 

Ãree, antiga demarcada e rn 1911 ª•••••••••• 
Primeira área roubada ............•.. , •................. , , . • •. 

•. Krea roubada em 19R2 •..•....... , •....••...•.....••.•••.•........ 
Área que resta par.:3 os índios ..••....•.....••..•.....•...••.. 

3. 1 O 4 h e! • 

1.032 ha. 
632 ha. 
652 héi. 

2.09:2 ri Fl • 

5.450 h e , 
14 ,-, h é.! • 

9 42 ha. 
145 ha. 

4. 5 O 8 h é•. 

7 55 h::. • 
200 h ,'.). 
555 ha. 
NADA 

O cacique foi iludido pelo Delegado Regional da Inspetoria dG T~ 
raspara retirar os Índios, at5 fornecia a polícia se fosso preciso. ci 
Índios sairam contra a sua vontade e se extraviaram pelas ~reas ds Vntou 
ro e Ligeiro. Alguns 8stão em terras de colonos perto de suas terras. 

Toldo Guarani 

~rea antiga .••.•.....••••.•.•••.....••• ~ ••.•••.••..•.••.••..•• 
Área roubada em 1962 ••••••li••·················· ... ············· 
f rea que ficou para os !nd i os •••••••• , , • , ••••.••• , •••• , •••••• 

741 ha. 
461 h e , 
280 ha. 

Caseros 

Foi encontrado em um documento um antigo Toldo de Índios Kaing~ng 
denominado de Caseros qus possuia 1003 hectares pelo mapa. 
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Dentro do prazo de 40 dias foi encontrado uma publicação da uma 
pessuisa de um Museu de IjuÍ, ligado com uma Faculdade, onde se encontra' 
os mapas completos de nossas áreas roubadas nonde que poderá ser melhor ' 
esclarecido pela V.Excelência. Portanto anexamos junto com esse documento 
aquela publicação. 

Fazendo este levantamento a gente achou que foi um absurdo as a 
titudes dos governos anteriores que deu para entender que eles acharia en 
tão que o povo indígena não iria aumentar. 

Como ai viv8r o Índio sem terra, como algum que perdeu complet~ 
munte toda ela? 

Porque se o Índio tivesse mesmas condições que o branco tem, es 
sas pequenas áreas que estão nês mãos das nossas comunidades não seria su 
ficiente para um investiment~ e a sobrovivência dessas comunidades. 

Comissão de indígenas Kaingang do Votouro 
B Nonoai 

24 de maio de 1980. 

Nonoai, 24 de maio de 1980 

Prezados senhores bispos 

A gente já conheco os senhores como responsáveis pelo povo, pelo 
trabalho humano, a gente acha que os senhores deveria se interessar mais 
pela vida do Índio, e não só pelo Índio como pelo povo pobre. Não só o 
lhar, s6 seguir como religi~o na Bíblia, que a! n~o est~ tudo a soluç;o 
dos pobres, que na Bíblia não está escrito que é prá devolv8r as terras 
do Índio, mas também não é p8cado devolver AS terras roub3das dos Índios 
que está na mão de outros. 

Assim como Cristo andava na terra a repartia o p~o com aqueles 
nacessitados, assim tambim pQra n6s tem import~ncia n~o s6 a religi~o mas 
tomb~m temos as nossas n8cessidade materiais. 

Algumas palavra é exaltado mas a lei de Deus diz que tem que ser 
exaltado pr~ pessoa enxergar seu erro. N6s se obrigamos botar as palavra' 
da Bíblia nessa carta porque algumas pessoas responsável que deveria enxe: 
gar na B!blia ainda parece que não estão enxergando.~ importante que a 
gonte n~o podia ser assim um guia cego pr~ dirigi outro cego. Mas a part~ 
dessa momento esperamos que passem a enxergar e a ver as necessidades de 
diversas pessoas, mas também principalmente os povos indígenas e os colo 
nas menores. 

N6s Índios confiamos nos trabalhos dos mission~rios e os bispos' 
como uma pessoa religioso a uma pessoa de grande responsabilidade. Essas' 

~ c~ssoas padeira chegar nos Governador para nos dar um apoio sobre as nos 
sas terras perdidas. De parte a parte dos povos menor, colono e povos in 
d{genas, as populaç;o est; crescida. N6s n~o estamos pensando em n6s mos 
0s filhos que est~o croscendo v~o precisar as terras. Porque as coleta de 
natureza no Sul não existe mais, ent~o o recurso do Índio; a agricultur~ 
~s mão calejada. 

S6 confiando e acreditando que deveria vir um apoio das religi;n 
s6 para unir e não pra dividir as nossas comunidades indÍ~enas. E n6s ~ 
chamos mesmo no Rio Grande do Sul não tem bispos. um desses responsével 
mais influenciado pela defesa das terras dos Índios, que pelo menos denun 
ciasse esses problemas. - 

Com isso n6s esperamos por meio desta carta, alguma solução G res 
posta das Igrejas para que seja de poucos dias tomada uma decis~o ares: 
peito da causa indígena no Rio Grande do Sul. 
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III~ PARTE 

DESENVOLVIMENTO RECENTE DO CAPITALISMO NA AGRICULTURA GAOCHA 

. l. INTRODUÇAO 

1964 - O GRANVE CAPITAL SE INSTALA NO BRASIL E NO RS 
A Última década pode ser caracterizada, quanto ao desenvolvimento 

agrícola do Estado, como a de um desenvolvimento acelerado do modo de pro 
dução capitalista. E este processo foi possível graças a reunião de várirn 
fatores que. somados, vieram a imprimir forte impulso a capitalização da 
agricultura estadual. 

r necessário que se explicite que este processo não ocorreu isola 
damente no Rio Grande do Sul, mas foi a característica marcante do País: 
uma retomada do crescimento econômico dirigido pelo grande capital. O mo 
dolo econômico implantado após o golpe-64, que teve como motor o capital' 
estrangeiro, estatal e nacional associado, teve como objetivo básico im - 
plantar profundamente os interesses do grande capital na economia brasi - 
leira - objetivo por sinal exitoso. E uma das condições fundamentais de 
seu êxito foi, exatamente, a postura do Estado - forte e ativo - que, por 
sua expansão no setor econômico, bem como por sua concentração de Poder • 
garantiu a vigência dos interesses do grande capital em toda economia na 
cional. 

Seria por demais extenso e não seria aqui o lugar adequado para ' 
mostrar como este modelo se implantou nos mais v~riados setores da econo 
mia nacional. Nos interessa especificamente ver como ele se implantou no 
setor primário do Rio Grande do Sul, quais suas principais característi - 
case quais as formas que assumiu. 

Neste sentido em primeiro lugar é necessário destacar como carac 
terística fundamental deste processo a participação do Estado na economi~ 

Nos Últimos anos a concentração do Poder de decisão de política econômica 
se fez de forma alarmante. A União - inclusive hoje bastante criticada por 
secret;rios da Fazenda dos Estados relativamente a políitca tributári~ - 
tomou a si a tarefa de definir os rumos da intervenção estatal bem como a 
de concentrar os recursos necessãri?s a esta intervenção. 

Especificamente no caso da agricultura ve-se, um quadro em que 
praticamente todos os instrumentos de política econômica estão nas mãos 
da União: é assim com o crédito rural. com a aasistência técnica, com a fi 
~ação dos Preços Mínimos, com isenções fiscais. etc. Foi esta concentra~ 
ção de Poder que permitiu a manutenção de uma mesma orientação durante os 
Gltimos tempos na política econ6mica governamental. Da· mesma maneiraJ a 
concentração do Poder impedia que interesses regionais se tornassem obstá 
culos ao~ interesses maiores da »na~ão brasileira». 

POR QUE A SOJA SE VESENVOLVEU TANTO? 
Garantido o Poder de decisão, a concentração de recursos, pode a 

União definir tarefas, para setores o regiões, que se ajustassem aos inte 
resses maiores da concentração do capital. Da{ ter sido o Rio Grande dÕ 
Sul brindado com a tarefa de Estado-Exportador, com o objetivo de canse - 
guir divisas necessárias às importações que se faziam necessárias por par 
te do Estado e das filiais das empresas multinacionais instaladas no Paí~. 

Não seria o caso, aqui, de se olhar mais detalhadamente o modelo' 
brasileiro. Sobre ele interessa, para a análise que se faz, assegurar que 
a orientação da política econ6mica dd País, e igualmente da agropecu~ria' · 
do Estado, se regrava pelos interesses do capital estatal~ capital estran 
gei~o e capital nacional-associado e que o peso da participação do Estado 
na economia é uma variável fundamental para entender o processo de acele 
rada expansão do capitalismo na agricultura estadual. 
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Do ponto de vista do objeto em análise - agropecuária estadual 

cabe destacar alguns indicadores do processo crescente de capitalização. 
Antes porém é necessário explicitar o papel que teve a lavoura da Soja no 
desenvolvimento recente da agricultura estadual. 

Incentivada pelo Sistema Abcar, desde o início da década de 60, o 
rientada pela AIO (Agência Internacional de Desenvolvimento), ligada aos 
interesses da Soyan Bean Association1 começou a soja a ser plantada, pfin 
cipalmente> no Paraná e no Rio Grande do Sul, onde grandes empresas e es~ 
trangeiras já começavam a implantar no setor agrícola. Foi esta cultura o 
instrumento> de perfeita sintonia entre os agraciados do "Modelo do Mila 
gre", que serviu para comandar o processo de capitalização do setor primá 
rio gaúcho. Utilizando-se de uma conjuntura favorável, no inicio desta de 
cada - discutível na medida em que se considerar que os USA exportam qua~ 
se 80% dn soja para o mundo - a ela foi dado todo o tipo de favor no sen 
tido de facilitar sua expansão nos campos do Estado. O crédito rural era 
fácil, os incentivos fiscais compensavam qualquer risco. A assistência 
técnica foi mobilizada e orientada para atendê-la. 

Com todas estas facilidades não foi difícil convencer o produtor' 
rural de jogar toda a sua sorte na soja. E inclusive para que se facili· 
tasse ao pequeno produtor também a plantar soja, desenvolveu-se o sistema 
cooperativo com a função de repassar crédito e, aos poucos também, atre - 
lar este produtor aos bancos e ao mercado. 

Atr;s desta cultura, e para o seu ttsucesso", inundaram os campos 
gaGchos dos mais variados elementos químicos, como corretivos, defensivo~ 
adubos, herbicidas, etc. Gastaram o solo,· poluíram os rios para que aso 
ja fosse exportada para salvar o Pafs. E tudo isso era possível porque ha 
via incentivos fiscais, isenções tributárias, crédito subsidiado, ou se~ 
ja, o dinheiro do povo servindo aos interesses dos grandes exportadores 
(entre os quais se destaca o grupo Bung Born, maior exportador de produ - 
tos agrícolas do País, proprietário da SAMRIG). 

Note-se que interessada com o sucesso da soja, implantava-se toda 
uma indastria de insumos agrícolas para alimentar seu desenvolvimento.que 
na verdade, cresceu mais que a própria cultura. Considerando os 3 nutrien 
tes químicos usados nos adubos (NPK) a Brasil. apesar de ter reservas i~ 
nexplaradas de alta capacidade, importa mais de 87% do que utiliza e São 
Paulo já é, hoje, um dos maiores consumidores do mundo de adubos químicos 
por hectare. Assim; apesa~ de serem brasileiras as firmas misturadoras , 
todas as divisas conseguidas com a soja se escoam com a importação dos nu 
trientes químicos. Por outro lado, expandiu-se as fábricas de máquinas e 
equipamentos agrícolas. Inicialmente a grande maioria er3 de capital na 
cional. Hoje, 6onsiderando o principal produto - tratores e colheitadei - 
ras - no Rio Grande do Sul. não existe mais nenhuma com capital nacional' 
majoritário. 

Com isso estamos querendo afirmar que, na realidade, p~evaleceram 
os interesses das indústrias - e nelas principalmente as multinacionais - 
no desenvolvimento da agricultura estadual. E de certa maneira isto setor 
na g~ave porque a forma que assumiu a imposição dos interesses das indús~ 
trias atrelou de tal maneira o pequeno produtor ao mercado, através da mo 
nocultura, que hoje se torna difícil o retorno a policultura. Ou seja, a 
produção agrícola se define pelas regras do mercado. Da mesma maneira. a 
través dos créditos rurais, atrelou-se a produção ao capital financeiro ' 
na medida em que, uma vez devedores, os produtoras s6 conseguiam novos 
créditos, se estes viessem a satisfazer os interesses financeiros e indus 
triais. Ou seja, a produção passa a se regrar pelos interesses do capital 
financeiro. Resumindo: a monetraização e a mercantilização da produção im 
puseram à agricultura. os inteFesses do capital. Daí em diante a produçãõ 
se faz da forma (tecnologia) e dos produtos que interessam à acumulação ' 
do capital (industrial e financeiro). 

Estes s~o. em linhas gerais, os principais indicadores da capita 
lização da agricultura estadual. 

- ----~-·----- 
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2. ALGUMA TRANSFORMAÇÕES 

Assim, algumas transformações específicas se realizaram em nossa' 
agricultura. Isso, por causa das condições especiais em que oco~reu a ex 
pansão acelerada do capitalismo no setor primário gaúcho - forte penetra 
ção do Estado e do capital estrangeiro, atrelando e determinando rapida - 
mente os rumos do setor. E por outro lado, por causa das próprias condi - 
çÕes históricas da formação econômica da agropecuária estadual. Seria pos 
sfvel analisá-las em TRES aspectos: - 

- Quanto à posse do solo 
- Quanto ã ar-tt c u l aç â o e rearticulação das relações entre agricul 

tura e o resto du Economia - 
- Quanto às relações de produção 

.. 

2.1 - Posse do Solo: CRESCE A LAVOURA EMPRESARIAL 

Até o final da década de 60 as tendências que caracterizavam o de 
senvolvimento do setor primário gaúcho eram a de uma relativa manutenção7 
da propriedade latifundiária, por um lado, e a crescente minifundização ' 
de outro. Sobre estas duas tendências, se expandia, lentamente, a lavoura 
empresarial, limitada ao arroz, após a frustração do trigo no início da ' 
d~cada. Os dados, nas tabelas anexas mostram claramente estes fen5menos, 

Com o surgimento da lavoura da soja - e dos interesses do grande 
cõpital urbano - o aspecto determinante da expansão é a penetração da la 
voura empresarial, que começa a redefinir as funções do latifúndio e do 
minifúndio, 

Levando em consideração, portanto, a bi-partição histórica da es 
trutura fundi~ria do Estado - latifGndio X minifúndio - pode-se melhor· en 
tender as transformações ocorridas. A caracterfsitca fundamental, relati~ 
vamente ~ propriedada do solo no período 70/75, para as quais s~ tem da - 
dos, ~ de uma "forte concentraç~o da propriedade da terra". Mas com isso 
não se está a afirmar quo aumentou o numero das grandes propriedades, dos 
latiTÚndios tradicionais. Vejam-se os dados: a concentração forte da pro 
priedade da terra est~ 8Xpressa no dado qu~ afirma que, entre 1970/75, di 
minui em 15.669 o nGmero de propriet~rios de terra no Estado. ao mesmo T 
t8mpo em que a área de suas propriededes aumentou em mais de 600 milha. 

Per outro lado, o nGmero de proprietários caiu at~ o tipo de pro 
priedades até 50 ha •• a partir do qual ele aumenta. E o aumento mais BX - 
pressivo se d~ em propriedades com &rea entre 50-200 ha~ Com isso esta-sa 
afirmar que a concentraç;o fortalece as midias ~ropriedades e n;o os gran 
des latifGndios e que h~ portanto, concentraç§o de propriedade nos peque~ 
nos estratos e uma relativa manutenção da propriedade nos estratos maio - 
res. Por exemplo, as propriedades com mais de 5.000 ha. aumentaram em 5, 
ao mesmo tempo em que caiu sua área total e, consequentemente, sua áre,.:i 
média evidenciando, inclusive, um desmembramento. 

Por ·outro lado, não ocorreu, como muitos pretendem afirmar. a e x 
pansio da figura do "arrendatário", pela expansão da lavoura empresarial, 
O nGmero de arrendatários caiu em todos os estratos, totalizando 12,809 ' 
estabelecimentos. E sua ~rea tambirn decresceu, totalizando 485 milha. Es 
tes dados evidenciam que quem est; assumindo a direç§o do desenvolviment~ 
agrícola, no Estado, são os proprietários e, entre eles, os médios propri 
etários. E interessanto que se ressalte, como hipótese, que este fortal8~ 
cimento dos proprietários. e consequente enfraquecimento do arrendatário, 
deve-se àquilo que consid8ra-se característico do desenvolvimento capita 
lista na agricultura estadual: a forte partinipação do Estado. Isto por - 
que, na hipótese que a agricultura se tornou rentável, ao ponto de ser in 
teressante ao proprietário explorar a terra, da mesma maneira isto atrai~ 
ria capitais urbanos em busca de terra arrendada para tal exploração. Com 
isso aumentaria os arrendamentos e o n9 de arrendatários. Mas neo foi rs 
ta que ocorreu, Na verdade, com o interesse do Estado em que o Rio Grande 
do Sul exportasse e, politicamente, com a aliança dos proprietários ao Es 
tado, foi injetado muito dinheiro subdiado que viabilizou a exploração a~ 
gropecuária. Daí a volta dos proprietários· de terra à produção. 
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Os dados sobre as outras duas categorias de produtores atestam , 
com bastante clareza, as tr3nsformações na posse da terra no Estado, em 
favor da aliança entre proprietários e capital urbano. Assim temos rela 
ção aos parceiros, um decréscimo de seu Número (6.079 parceiros) tendo ' 
como contra-partida, um aumento de área de 37 milha. A análise deste fe 
nômeno, por estrato de área, evidencia que o número de parceiros decras~ 
ce em propriedades atê lOOha., quando passam a crescer. Ao mesmo tempo ' 
que os dados apontam para o fato de se estar implantando um novo tipo de 
parceria - a de grandes parceiros - as notícias apontam para o apareci - 
Menta de "colonos" na região da Campanha e Missões. Ou seja, as parceriffi 
em grandes áreas, começa a viabilizar as grandes propriedades daquelas 
ro~iões. Areas de latifúndio, inexploradas, começam a ser aproveitadas 
"pelos gringos", principalmente com arroz e soja, que repartem sua produ 
ção com os proprietários. • - 

De outro lado estão os ocupantes (posseiros). Esta categoria, e e 
racterizada pela não regulamentação do direito à propriedade da terra ·, 
que lhe pertence na prática, diminuiu em mais de 6 mil elementos, perde,. 
do um total de 208 mil h e , Isto está a significêl'.' que o processo de desen 
volvimsnto agrícola promovido, principalmente pelo "complexo soja", val~ 
rizou bastante a terra, ao ponto de provocar a nação legalizadora" dos T 
proprietários e do INCRA. 

Estes são dois movimentos que mostram a redeiinição do agrário 
no RiJ Grande do Sul, palas agentes econ5micos, de alguma maneira, articu 
Bulados com o projeto da d8senvolvimento baseado na modernização do pro 
cesso produtivo (nova tecnologia), em sua total articulação com o resto' 
da economia (nacional e intsrnacional) e na sua e s p e c Le Lí.z e ç âo para a "flil 
ção exportadora", contorno específico que toma este setor na sua integr~ 
ção ao resto da economia brasileira. - 

PAPEL VO GOVERNO: MOVERUIZAR A GRANVE PROPRIEVAVE 
O descrito mostra, claramente, duas das características definido 

ras do processo de desenvolvimento do capitalismo na agropecu&ria esta= 
dual: O Estado como instrumento de acumulação, repassando recursos pÚbli 
cos de uma maioria para o bem de uma minoria, e a aliança do grande capi 
tal urbano (industrial e bancário) com os grandes proprietários de ter= 
ras. Ideologicamente esta aliançn está explícita nas pr.opostas dos Gover 
nos do pós-64, para a agricultura. Apesar de elaborado e aprovado o Estã 
tuto da Terra, a grande propriedade fundi~ria ficou in~ocada. A palavraT 
de ordem "Reforma-Agr~ria" ficou para ser lembrada em Congressos de Sin 
óicatos Rurais, pelegos, dominados pelas instituições do Estado e, inclu 
sive, começou a ser apre~entada, pela tecno-burocracia estatal, como sig 
nificando não só mudanças na posse da terra mas, e principalmente, um pro 
cesso de "modernização do agrário". Não foi mais do que isto que sernpr8r 
foi apregoado, e aqui ~cumprido", pelos programas estatais, quer a nÍvGl 
fGderal, quer a nível estadual. 

O programa agrário do Governo do Sr.Sinval Guazelli foi o exem - 
plo mais acabado deste tipo de orientaç~o. quando definii para a. agrope 
cuiria gaúcha o "Programa de Integraç;o Lavoura-Pecuiria". qus não era ' 
mais do que dar dinheirc público para a viabilização e modernização da 
grande propriedade que explorasse, com tecnologia na maior das vezes im 
portada, a lavoura e a pecuária. Com isso garantindo altos níveis de ox 
portações e, de sobra, algum abastecimento do mercado interno. 

2.2 - Articulação e redefinição das relações entre Agricultura e 
o resto da economia. 

O GOVERNO 1NTERL1~A AGRICULTURA-INV~STR1A-BAijCOS-COMERC10 
A comparação da agricultura gaúcha do início dÓs anos 60 com a a 

tual permite identificar uma transformação profunda no que se refere e 
disposiç~o des~e setor e suas relaç5es com o resto da economia. Se naqua 
la época vía-se a integração da agricultura baseada na atividade exportã 
dora (nacional e internacional), com algwm fornecimento para ã indústriã 
estaduel, sendo o resto subsistência ou mercantilização local, hn~e ve-~, 
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praticamente, todos os setores da agricultura interligados com a indús - 
tria, financiados pelos bancos, produzindo por encomenda e exportando em 
grandes quantidades para o exterior. 

Esta transformação foi possível e necessária devido o que, segun 
do as características do modelo econômico implantado no País apôs 64, o 
rumo do desenvolvimento da agricultura definiu-se pelo interesse do gran 
de capital (bancário, industrial. comercial). Em outras palavras, a ra -= 
cionalidade que começou a comandar a produção agrícola estadual deixave, 
pouco a pouco, de ser regional, para identificar-se com interesses exter 
nos. Assim, cultura da Soja era produzida em quantidade e forma que exi-= 
gia o mercado internacional, ou as grandes indústrias esmagadoras. A uva 
tinha a necessidade de utilizar insumos e equipamentos modernos que ga - 
rantissem as exigências da indústria. O mesmo com o fumo, tomate, pesse 
go. E, mais recentemente, o próprio porco e o leite tiveram que respei - 
tar coeficientes técnicos na sua produção (tipo de suíno. gordura do lei 
te, etc.). - 

O ajustamento de agricultura gaúcha ao modelo nacional teve como 
agente fundamental o Estado que. concentrando o poder econômico e decisó 
rio em suas mãos, imprimiu o rumo desejado ao setor através de seus ins~ 
trumentos de política econSmica, tais como cridito rural, preços mínimo~ 
assistência técnica, política fiscal, etc. Este foi o veículo principal' 
dG articulação da agricultura com os outros setores, Foi ele que perrni - 
tiu os investimentos industriais e bancários (repasses) no setor, foi e 
le que financiou a adoção de equipamentos, máquinas e insumos modernos ' 
pelo setor rural, foi ele que financiou a safra, isentou exportações,, •• 
ICM, etc. 

COOPERATIVAS FACILITAM O JOGO VA GRANVE lNVUSTRIA 
Atrás deste veículo desbravador - o Estado - vinham os grupos 

bancários, as empresas multinacionais e nacionais1 interessadas, não só 
na industrialização da produção primária gaúcha, como em sua exportação, 
no consumo, por parte deste setor, de produtos industriais por elas pro 
duzidos. Também é destacável, neste contexto, o papel jogado pelas coope 
rativas que, agrupando a produçeo de pequenos proprietários, viabilizavã 
sua articulação com a indústria, segundo os interesses da Última. A cao 
oerativa ao invés de organizar os produtores na defesa intransigente do 
seus interesses, tornou-se uma agência de serviço cio grande capital, r8- 
passando crédito (atrelando ·o pequeno aos bancos), financiando máquinas, 
equipamentos e insumos (atrelando o pequeno ao consumo industrial), vin 
culando a produção agrícola à industrial (atrelando o pequeno a indús 
tria). 

2.2.1 - Principais características do processo 

Além da identificação de que a articulação da agricultura com o 
resto da economia se deveu a imposição dos interesses do grande capital, 
necessário se faz analis3r as características marcantes deste processo. 
Se, por outro lado, foi possível ver e Estado, os grandes grupos econômi 
cos (industrial, bancários e comercial) e as cooperativas como agentes' 
deste processo~ necessSrio analisar maneira como agiram estes e que re 
sultados obtiveram. 

GRANVE CONCENTRAÇÃO 
Em primeiro lugar destaca-se que, tanto no que se refere a pradu 

ção industrial como a comercialização dos produtos agrícolas, a concan ~ 
tração até na posse da terra, imagine-se seu efeito na industrialização~ 
Como exemplo ve-se que a SAMRIG (multinacional) sozinha, esmaga mais de 
60% da soja esmagada no EstadOJ no fumo. no fim da década de 60, havia 
mais de 20 indústrias ou comercializadores do produto, hoje 3 multinRcio 
nais (Souza Cruz: 82%, Philips Morris e Reynolds) controlam mais de 9B% 
da produção, na uva a concentração também se fez através de multinacio - 

· nais. cujas principais são a Heublein Inc (ex-dreher) a SUVALAN (da Sou 
za Cruz), a Ciz Mônaco (grupo japonês) a National Oestillers e mais dois 
grupos, frances e argentino; 
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o tomate está praticamente monopolizado pela CICA; nas rações o controle 
majoritário está nas mãos da SAMRIG, da PURINA, do grupo RALSTONS Purina 
Inc., e da CARGIL; nos suínos, além da concentração interna com o surgi 
mento de grandes frigor{ficos como o de Encantado, já se nota a presença 
de grandes grupos externos, como a SADIA. 

A VE.S NAC I OfJAL1 ZAÇÃO VA ECOMOMIA GAUCHA E VESEMPREGO 
Como foi possível ver, pelos exemplos acima, outro fator caracte 

riza a integração da agricultura gaúcha com o resto da economia: a desn~ 
cionalização da economia. Veja-se nos exemplos dados que o processo de cm 
centração era realizada, fundamentalmente, por empresas multinacionais. - 
E esta é também uma características do modelo econõmico brasileiro do 
pós-64. A desnacionalização, ou que é seu equivalente, a penetração das 
empresas multinacionais na relação com o setor agrícola é mais sentida ' 
na área de máquinas e insumos (adubos, fertilizantes, defensivos) e na 
implantação de agro-indústrias (uva, fumo, pessego, soja). 

D processo de comercialização ainda está pouco afetado por este 
ofeito de desnacionalização. Mas, contrariamente, se acentuou a concen - 
tração neste setor. 

Por outro lado é de destacar-se o fato de que o ajustamento da a 
gricultura gaúcha às necessidades maiores do grande capital, por sua prÕ 
prie natureza, fez-se com uma forte injeção de capital, tanto por parte' 
do setor público - Estado - como por parte das empresas multinacionais. 
O objetivo deste tipo de orientação era a busca do caminho da moderniza 
ção acelerada, contraposto a um desenvolvimento mais harmônico e da agri 
cultura estadual. A consequência lógica foi a irracionalidade tanto dou 
soda capital, da terra, como da mão de obra. Isto porque impingiu-se u~ 
ma tecnologia sofisticada que interessava bem mais a seus vendedores do 
que a seus compradores. 

Esta inadequação da tecnologia se baseia em duas questões funda 
mentais: a não consideração das características naturais (agronômicas,ti 
podo cultura, produção mais adequada, etc) e da estrutura fundiária da 
região. E aqui está um ponto crucial: o tipo de desenvolvimento proposto 
destinava-se~ e destina-se - à classe dos médios e grandes proprietárics 
do terra. Em outras palavras, pretendem modernizar para não realizar a 
reforma agrária. Esta é a comprovação cabal da aliança entre o grande cu 
pital (nacional e estrangeiro) e a classe dos grandes proprietários de' 
terra. A evidencia estatística do afirmado acima está na análise dos ní 
veis de ociosidade dos fatores terra, capital e m~o de obra, considera - 
dos dois estratos de propriedade. Assim tem-se que. referente a mão de o 
bra, nas propriedades até 10 ha. sua ociosidade é de 57%, enquanto nas 
propriedades até lüha. esta ociosidade é do apenas 15%. Quanto ao capi - 
tal tem-se que nas primeiras a ociosidade é de 69% e nas segundas de 29t. 
Finalmente, relativamente a terra, a inadequação ao uso nas primeiras ~ 
de 19% e de 33% nas segundas. 

E CONTINUA O LATIFUNVIO: te~~a~ di~ponlv~i~ 
Estes dados está a afirmar que existe ociosidade em todos os es 

tratos e de todos os fatores - terra, capitai e mão de obra. Mas também' 
está a afirmar que esta inadequação é maior nas propriedad~s menores,corn 
exceção, logicamente do fator terra, o que evidencia o fato da existênc 
cia abusiva do altifÚndio no Estado. Existência esta que desmente a ava 
liação de que a fronteira agrícola do Estado está esgotada e, portanto , 
os contigentes excedentes devem ser deslocados para outras ~reas. O Índi 
cede usa inadequado de l9t para~ minifúndio se refere a super-explora~ 
ção da terra por pequenos proprietários que precisam manter famílias nu 
merosas. Também são oriundos destas propriedades os contigentes de traba 
lhadores temporários existentos no Estado. Já os 33% de uso inadequado 7 

pelas grandes propriedades astá a referir a sub-utilização do fator ter 
ra, o~ seja do mâo aproveitamento das terras. Portanto, e contrariamente 
ao afirmado, afora as terras públicas e devolutas, tem-se ainda, 33% das 
terras gaúchas disponíveis para gaúchos que as queiram trabalhar. 
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2.2.2 - Tipos de articulação 

t possível destacar, pelo menos, tres tipos com características' 
diferentes na integração da produção agrícola com os outros setores da e 
conomia. Sua diferença se baseia nos meios, mas formas utilizadas pores 
ta Última para impor seu ritmo e suas exigências ã produção agrícola. Lo 
gicamente que se está a referir tipos desenvolvidos dentro do processo' 
de desenvolvimento recente, tipos surgidos dentro desta nova racionalida 
de da economia gaúcha. 1Q TIPO: COMPLEXO-SOJA 

• Uma primeira forma originou-se no chamado complexo soja. Este fm 
o setor que comandou o nrocesso de desenvolvimento do setor prim;rio ga~ 
cho, foi o mais dinâmico e que maiores transformações ocasionou na ostru 
tura da agricultura do estado. Por isso mesmo é possível afirmar que ele 
contenha as pecualiaridades das demais formas, exatamente porque sua am 
plitude e profundidade originaram uma gama de consequências diferoncia - 
das. Uma das boas razões para explicar isto está no fato de que neste S8 

tor participaram todos os agentes, principais e secundários, responsávefu 
pelo desenvolvimento recente da agricultura estadual. São eles: o Estado 
(Governo}, grande capital estrangoiro, grande capital nacional. grande 
capital industrial, bancário e comercial, os grandes produtores, médios' 
e pequenos e as cooperativas. 

Descrever esta articulação não é tarefa curta nem fácil, mas ne 
cessário se faz esboçar um desenho d8stes mecanismo. 

A IMPLANTAÇÃO VO COMPLEXO-SOJA 
Em primeiro lugar deve-se entendor que o desenvolvimento mundial 

deste complexo - soja permite que sua ampliação seja planejada conforme' 
suas necessidades. Por outro lado este d8senvolvimento já abriu leque d8 
possibilidade de produção e diferenciação deste produto, bem como, e por 
nBcessidade~ sofisticou sua forma de produzir. Logicamente que os respon 
sáveis por este quadro são grupos econômicos detentores de um know-how' 
(tecnologia) adquirido neste período todo. 

~ importante enfatizar este aspecto para facilitar o entendimen 
to de que a implantação da cultura da soja no Estado, bem como sua ~rnpli 
ação. não foram obra unicamente dG forças externas respondendo a estímu~ 
los de mercado. Mais do que isto é necessário ter presente que os inter 
resses das indústries transformadoras e comercializadoras já existiam 
mesmo antes da cultura da soja ser significativa no Est3do. Como exempl~ 
tem-se o parque de esmagamento da SAMRIG - que esmaga 60% da produção 
foi implantado antes dos anos 60, quando a soja não existia como cultura 
econômica no Estado. 

A importância destes elementos refere-se ao entendimento da rapi 
dez e amplitude que assumiu o complexo-soja no Estado. E isto não só dÕ 
ponto do vista da transformação e comercialização da produção agrícola ' 
como também da transfcrmação da agricultura em uma consumidora de tecno 
logia moderna. Este fenômeno está exemplificada nas taxas de crescimento 
~o consumo de adubos, fertilizantes e defensivos pela cultura da soja no 
Estado, bem como pela utilização de máquinas e equipamentos modern~s. 

Se, por um lado, grandes grupos, principalmente estrangeiros, ti 
nham interesse no desenvolvimento da lavour~ da soja, por outro era ne ~ 
cessário agenciar est8s interesses de maneira a tornar possível sua im - 
plantação na agricultura gaúcha. Estes agentes foram o Estado e as coop~ 
rativas. O primeiro de maneira determinante. As cooperativas mais compl8 
mGntarmsnte. Foi a antiga ASCAR, a entidade responsável pelo aconselha= 
monto da soja para a lavoura gaúcha e foi o Banco do Brasil o financia - 
dor desta lavoura, principalmente no que se refere a custeio (consumo de 
insumos modernos). Os Órgãos de extensão rural - secrotãria e ministério 
- se responsabilizaram em, priorizando o atendimento ã soja, manter o ru 
mo dos incentivos dados. 

De maneira semelhanto as cooperativas começaram a assumir a tar8 
fade verdadeiras agancias bancãrias - repassando crld~tos - e escri~6= 
rios da secretaria de agricultura - assistência técnica - ao mesmo tempo 
em que se tornava peça fundamental no mecanismo de comercialização da pro 
dução. - 
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Portanto, através destes agentes, está estabilizada a produção e 

a comercialização. E estes agentes - Governo, cooperativas e insústrias, 
por si só e por seu próprio desempenho, pouco a pouco, foram determinan 
do o rítmo e a forma de produção. 

A eficiência destes mecanismos foi alta na medida em que eles se 
ajustavam tanto ao grande produtor - principalmente os financiamentos no 
Banco do Brasil - como ao pequeno produtor - trabalho realizada pelas co 
operativas que, juntando as migalhas produzidas por cada minifÚndiária ~ 
pBla unificação de comercialização e articulava com a grande indústria, 
Veja-se que os serviços oferecidos pelas cooperativas - crédito, assis - 
tência e comercialização - para uma cultura de grand8 procura, atrelava' 
o produtor a seu ritmo, que não era outro que continuar plantando soja , 
abandonando todos os outros cultivas, tanto de subsistência - que facili 
tavam a vida do pequeno produtor, como os mercantilizados - que em oer ~ 
tos períodos, eram mais atrativos que a soja. Ex.: feijão. 

Assim, quadro fechado, estavam o grande e o pequeno produtor a - 
trelados à indústria ou a grandes firmas exportadores, utilizando máqui 
nas e equipamentos modernos, defensivos, adubos e fertilizantes, atrela 
dos ô bancos e tendo que comprar tudo para viver. 

C01-!SEQUENC1A.S PARA OS PROVUTORES, PEQ.UENAS E GRAfJVES 
Aqui é necessário distinguir o efeito diferenciado que esta arti 

culaç~o teve quanto ao pequeno e ao grande propriet;rio. Coma se viu na~ 
transformações da posse do solo, houve uma concentração da propriedade ' 
da terra nos estratos médios. Isto está a significar que o pequeno produ 
tor, em grande parte, se arruinou, teve que abandonar a terra e/ou teve7 
que trabalhar em outras lavouras para sobrevivor. Se se quer contabili - 
zar o custo social desta articulação do pequeno proprietário ao complexo 
soja, basta somar o crescimento de número de assalariados temporários ao 
~xodo rurel dos Gltimos anos, acrescido ds um "quantum" a mais, represon 
tativo dos filhos dos agricultores, tanto os que se mantiveram na terra' 
e mandaram seus filhos pra outro lugar1 como os que emigraram levando-os 
junto. 

Já relativamente ao médio e grndoe proprietário a que se viu foi 
sua viabilização, Dentro deste processo foi possível capitalizar a médiü 
e grande propriedade rural, ligada a lavoura da soja, aumentar, inclusi 
vo, receita destes produtores tem como sua produtividade, Enfim, capitA 
lizar o setor, 

Por fim, ainda cabe dizer, relativamente no complexo-soja, que ' 
sau dinâmicadade e profundidade permitiu gorar um setor industrial e/ou' 
comercial próprio, como exemplifica a COTRIJUI. 

2Q TIPO: PROVUÇÃO VE SUTNüSe LEITE e VERIVAVOS - (Coope~ativa..6) 
Uma segunda forma de articulação da produção agrícola com ores 

to da·economia é encontrada na produção de suínos e derivados, assim co 
mo leite e derivados. A cãracterística principal desta forma é o fato de 
Gla ser baseada em capital nacional. Por outro lado também aí aparece 
claramente o fon6meno da concentração industrial. 

Aqui é preciso apontar as cooperativas como agentes principais ' 
deste t~po de articulação. Foram elas que, atrev~s da proposta cooperatj 
va e auxiliados pelo poder. público, desenvolveram uma produção existent8 
- muito mais com a racionalidade de subsistência do que mercantil - diri 
gindo-a para o mercado e sofisticando-a para a agro-indústria. - 

~ preciso que se esclareça que e~te processo~ citado dentre ~que 
les que subordinam o pequonc produtor ao grande capital porque as coopo- 
rativas, diferentemente de sua intenção teórica, sG movem mais pelara - 
cionalidade do capital - ou seja a busca incessante de lucros cada vez ' 
maiores - do que pela racionalidade pa defesa dos interesses dos coopera 
tivados. Isto porque, por diversos mecanismos que não cabe detalhar aqui, 
no processo de crescimento e sofisticação de uma cooperativa há o rompi 
mento entre direçã~ e base. 
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A direção da cooperativa desliga-se, pouco a pouco, dos interes 

ses das bases e começa orientar seus negócios pela racionalidade do capi 
tal. E assim a relação entre diretoria e associados passa a ser, puramen 
te. comercial. 

Por outro lado as demandas da concorrência industrial exigem daA 
direções das cooperativas atitudes e determinações precisas - poder-se-ia 
dizer enérgicas - em relação aos seus associados que. no caso. não são ' 
mais do que seus fornecedores de matéria-prima. E ~sta racionalidade que 
obriga a subordinaç~o do produtor ao capital industrial "cooperativado". 

Veja-se. então, que com o florescimento agro-industrial nas coo 
perativas, os associados se vem obrigados e determinados em relação a qua 
lidade e quantidade de sua produção. Em pouco tempo este tipo de exigênci:', 
também acaba com a produção de subsistencia do associado. 

A SUBORVZNAÇ~O VOS PROVUTORES TAMRrM SE VX 
Através do financiamento da produção. por parte da cooperativa.' 

Ou seja. garantida pelo incentivo do setor público (das políticas governa 
mentais), as cooperativas adiantam financiamentos, oferecem serviçoes e 
controlam a produção minifundi;ria. Com isso atrelam, definitivamente, o 
produtor às exigências de produção que ela mesma sofre na sua concorrên - 
eia. 

~ importante ressaltar, que esta subordinação via financiamento' 
da produção não é sempre profunda e generalizada, ou seja. não são todos' 
os pequenos produtores cooperativados devedores insolúveis das direções 
de.s cooperativas. Há rnuitu produção auto-financiada, o que permite maior' 
eutonomia e, inclusive, manutenção de outras produções, mercantis ou não, 
por parte do produtor. Em relação a este tipo de produtor o efeito da coo 
perativa se faz sentir pela demanda mercantil do produto. Em outras pala 
vras, com o crescimonto da conperativA ela. cada vez mais, domina o merc~ 
do. tornando-se grande compradora. Feito isto. o produtor, de uma maneira 
ou outra. terá que vender sua produção à cooperativa segundo a qualidade 
e quantidade que ela exiRe. 

3g TIPO: FUMO E LJVA 
~ exatamente o nível de aprofundamento desta componente "obriga 

t6ria" por um lado. e financiadora, por outro, que diferem a forma ante - 
rior de um terceiro tipo de subordinação da produção agrícola à outros su 
tores econômicos. Este novo tipo se faz presente nas rulturas da uva e: 
especialmente, do fumo. 

Nestas produções poucas e grandes indústrias controlam quase que 
totalmente o mercado. Como foi citado, no caso do fumo, apenas tres emprc 
sas controlam 98% das compras do produto. Assim a produção é feita# exclu 
sivamente, para estas indústrias que determ~nam as quantidades e qualida~ 
des em pormenores preciosistas. Logicamente qua este tipo de controle e a 
exigência de. cada vez mais, pormenores. amplia as possibilidades da in 
dústria explorar o produtor, São exemplo do que se está a afirmar a clas 
sificação das folhas de fumo - que é em maior número de tipos do que de 
folhas existentes - e dos índices de gordura do leite - que permite a coo 
p3rativa diferenciar o pagamento da matéria prima. Corno quem determina es 
t8s coeficientes são sempre as indústrias junto com o Governo, estes ele7 
mentas só servem para prejudicar o produtor. 

De outro lado, o financiamento da produção é feito em boa parte 
quiçá todo -·pelas indústrias, diferentemente das cooperativas que são 
mais repassadoras do que. propriamente, financiadoras - apesar de S8 uti 
lizaram deste poder. Assim fica o produtor subordinado à industria tanto 
no que se refere~ venda de seu produto, quanto no que se refere ao fin2n 
ciamente de sua produção. O grau de subordinação. aqui, é de tal monta , 
que muitos analistas chegam a classificar os pequinos proprietários de 
terra, produtores, corno assalariados disfarçados. 
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Cabe lembrar que esta forma de subordinação da pequena produção à 

indústria não é a ~nica utilizada pelo grande capital. Muitas vezes a pró 
pria indústria instala produção para garantir o abastecimento de matéria ' 
rrima. Em outras situações a indústria pod8 arrendar a terra e fazer par 
ceria com agricultores sem terra - quG G uma forma mais drástica de subor 
dinação. 

Mas no caso do Rio Grande do Sul. esta forma é preferida tendo em 
c~nta a produç~o minifundi~ria j~ existente. que pode ser "aprisionada» ps 
lo capital industrial. Por outro lado, no caso de que se está a falar 
tenha-se presente que a característica marcante é de o grande capital ser' 
Bstrangeiro. 

A expansão do capital estrangeiro no Brasil é componente do rnodG 
lo econômico imposto no pós-64, por isso mesmo bem mais recente que a e2 - 
truturaçãa da pequena produç~o no Estado. Ora, em cima da expans~o da ~e - 
quena produção de fumo, uva e outras culturas tinham se originado, interna 
mente. firmas comercializadoras e industrializadoras. Como o processo re= 
cente de desenvolvimento, só foi caracterizado, privilegiou o grande capi 
tal (principalmente o estrangeiro), foi possível que este capital estr~n - 
geiro concentrasse a industrialização e comercialização destes produtos 
comprando as pequenas empresas existentes como j~ foi assinalada cm v~rios 
estudos: a desgauchização da economia e aprofundando os laços de subordino 
ç~o desta pequena produção. - 

Portanto a diferenciação desta Última forma se consubstanciG nc 
componente desnacionalização - ou pela penetração do capital estrangeiro , 
subordinêndo o capital nacional - e pelo nível de subordinação imposto , 
tanto em relação a situação monopsônica da indústria, quanto em relação ao 
financiamento direto, por parte desta, da pequena produção, 

A identificação das diferentes formas de subordinação da pequenu' 
produção aos outros setores da economia - complexo soja, cooperativas e 
multinacionais - tem sua justificativa na necessidade da identificaç~o dos 
Agentes das contradições econômicas e sociais do setor primário estadual • 
É necessário que se desenhe as formas de subordinação concreta para que se 
possa desenhar o rumo de sue eliminação. E istc faz sentido porque as ge 
neralizações e as superficialidades impedem o Gntendimento da realidade e. 
com isto, impedem que propostas justas não sejam entendidas pela população 
implicada, o que se afeta negativamente sua capacidade de mobilização pa 
ra a solução de seus problemas. 

Assim conclui-se qua política pública, grande capital (nacional e 
multinacional) seja industrial. bancário ou comercial) grandes e médios ' 
produtores e cooperativas se ajustam dentro do modelo em vigência. A inad~ 
quação fica a cargo dos pequenos produtores e trabalhadores rurais ( pGr7 
mansntes e tempor~rios) que. no modelo, estão colocados na parte "de baixou 
sendo eles, portanto. os interessados em "virar o modelo de cabeça para 
cima". 

3. R~LAÇOES DE PRODUÇÃO 

A análise das transformações introduzidas pelo desenvolvimento do 
capitalismo na agricultura gaúcha quanto as relações de produção deve ter 
presente as mudanças ocorridas também a nível de posse da terra, como foi 
visto anteriormente, bem como a redefinição do rumo e ritmo do desenvolvi 
mento da produç~o agrícola. Neste sentido cabe lembrar o fato de que, cerro 
ficou ressaltado, o desenvolvimento do capitalismo no agro-gaúcho tevG seu 
contorno desenhado pelo papel fundamental que jogou o Estado, tanto na -' 
~rientaç~o e incentivo aos fluxos de investimentos, quanto pelos pr6pri~s' 
investimentos e políticas pGblicas. Por outro lado assente-se que este ' 
desenvolvimento orientou-se ao encontro dos inter8sses do grande capital 
(nacional ou estrangeiro), quer seja pela redefiniç~o da agricultura con10' 
setor, agora, produtor de matérias primas. quer seja pela imposição tecno 
lógica na maneira de produzir, tornando-a mercado consumidor de produtos ' 
ua indústria ou bem. ainda, na definição da pauta de produção (mooocultura 
de exportação) agrÍcole do maneira a·servir as necessidades maiores do cen 
tro acumulador. 
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Por fim cabe destacar que este processo tamb~m teve, como fator 

d2~inidor de suas características, consoquências e limites, a história da 
agricultura no Rio Grande do Sul. Em outras palavras, o tipo de ocupação, 
o tipo de produção, o tipo do oropriedade .. anteriormente existente no Es 
tado foram a matéria prima modelada e redefinida neste processo, segundo' 
os interesses do Estado e do grande capital o. neste sentido, foram fato 
res, ingredientes importantes do resultado final. 

3.1. Fortalecimer.to do proprietário / produtor 

Esta, como foi anotada anteriormente, é a principal tendência en 
centrada no processo de capitalização da agricultura estadual. Ou seja,' 
que a propriedade típica, originada pela penetração capitalista na atuul 
fase, foi a do proprietário/ produtor. Segundo os dados do INCRA para ' 
1972, a chamada M~o de Obra Familia (Responss~vel e mais membros n~o romu 
nerados da família, sogundo IBGE) era de 1,2 milhões. sendo 1,07 milh5e~' 
de proprietários. Por outro lado, estes números se incluem no total de a 
proximadamente 1,5 milhões~ trabalhadores agrícolas no Estado, o que es 
t~ a comprovar n~o s6 a import~ncia dos propriet~rios na m;o de obra fsmi 
liar, mas também destes sobre e mão de obra total. 

Porém é possível identificar uma diferenciação da figura do pro 
prietário/ produtor, segundo sua articulação, sua forma de produzir, sua 
relação com os outros setores da economia. 

3.1.1. Proprietáriq / produtor capitalisto 

Com esta denominação procura-se identificar aquele produtor que, 
sendo proprietário de um pedaço de terra, por várias maneiras tem acesso' 
ao capital e consegue capit~lizar sua produçeo, mesmo que utilizando a 
mão de obra familiar. Se bem que ó interessante observar, mais adiante. ' 
que estes proprietários tem propriedades entre 30-100 ha e são os princi 
pais responsáveis pelo assalariamento temporário, o que fica mascarado na 
estatística quando se levanta a mão de obra familiar. 

Sua prndução fundemontal é mercantilizada. São produtores princi 
palmente ligados ao complexo soja que, devido as excelentes condiçÕBs dG 
mercado da cultura, conseguiram usufruir de altos rendimentos e, portanto, 
capitalizar sua produção. Da mesma maneira, como foi apontada no parágra 
fo anterior em relação ao s~u uso de mão de obra temporária, é interessan 
te chamar atenção para o fato de que dentro do processo de concentração' 
da posse da terra, foi este estrato um dos mais responsáveis. Ou seja, a 
pequena propriedade quo se viu diminuir segundo os dados nos Últimos 10 
anos, foi. principalmente, tomada por proprietários médios (entre 30-200' 
ha) e não por grandes proprietários. Isto está a indicar que es+e proprio 
tário/produtor capitalista além de ter tido acesso ao capital e capituli7 
zar sua produção, conseguiu Binda, acumular e investir em novas terrss 
necessárias ã sua expansão. 

Cabe lembrar que este fen6meno se deu principalmente ligado a la 
voura de soja/trigo, mas anteriormente já havia ocorrido com a lavoura do 
arroz que tem hoje, estáveis proprietários/produtores capitalistas, em mé 
dias propriedades, capitalizadas, utilizando-se ou n~c. esporadicamente~ 
de mõo de obra externa. 

3.1.2~ Propriet~rio / produtor subordinado ao grande capital 

Se, como pode parecer, esta denominação está a excluir a relaç~o 
de relativa subordinação da figura anterior ao grande capital sua inten - 
çeo é mais a de demarcar uma diferença de qualidade de nível de subordina 
ção entre uma e outra figura. Portanto aqui não se está a negar aquela sü 
bordinação, mas sim caracterizar seus limites, Ao mesmo tempo permite ver 
a, também, relativa autonomia do PP capitalista e seu tipo de racionalida 
de própria. - 

Esta denominação serve para identificar aquele produtor que, 
igualmente ao anterior é proprietário d8 um pedaço de terra, mas diferen 
temente do anterior. não tem acesso ao capital de maneira autônoma. 
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E, fator fundamental. é exatamente a forma como lhe é dado o acesso ao ca 
pital que determina sua subordinação a níveis qualitativamente diferentes 
do produtor anterior. Ou seja, este acesso é facilitado diretamente pelo' 
grande capital interessado em sua produção e, em sua forma de produzir. 

Se no produtor anterior o grande capital. interessado na produção 
de soja e trigo, tendo ajuda de mecanismos institucionais, pode controlar 
sua demanda de matérias primas dentro de suas necessidades e, inclusive , 
permitir a ascessão de um capitalismo próprio do setor, corno é exemplo a 
Cotrijui, aqui a maneira de controlar e determinar as quantidades e quali 
dades desta matéria prima tem que ver com a determinação da forma de pro~ 
duzir, da tecnologia a ser utilizada pelo próprio grande capital. São as 
próprias multinacionais ou grandes grupos nacionais que, em acordos, adim 
tam máquinas, equipamentos, insumos, para o produtor atrelando-o, de ma - 
neira definitiva à SU6 racionalidade. ~ocaso da produção de uva e, prin 
cipalmente, fumo no Rio Grande do Sul. Veja-se que aqui, diferentemente' 
do caso anterior, já é mais difícil ou quase impossível a ascensão de ca 
pitais autônomos no setor. O exemplo dos fumicultores do Tigre é mais quo 
eloquente. E, pelo contrário~ o que ocorre é a tomada, assimilação de gru 
pos autônomos pelo grande capital, como são exemplo as indústrias de uva' 
e pessego. 

O nível de atrelamento e subordinação, nestes casos, e tal que 
muitos pretendem defini-los como assalariados disfarçados. Sem a preten - 
são de esgotar o problema destaca-se apenas o fato de que devido ao nível 
de homogeinização das oper.ações de produção ser ainda baixo, devido ao 
fato da manutenção da propriedade da terra pelo produtor, devido as variá 
veis diferenciadas na determinação do nível de remuneração (mercado, que~ 
bra, etc), acredita-se ser um pouco diferente a racionalidade e aspiraçÕffi 
deste trabalhador da de um trabalhador assalariado, despojado totalmente' 
dos meios de produção e subordinado, definitivamente, as regras do capi - 
tal. 

Sabe introduzir, aqui, um outro tipo de proprietário/produtor su 
bordinado, mas que não o~ aos grandes capitais e sim as produç5es ints ~ 
gradas, ou agro-indústrias, até produtor, antiga produção de subsistênci~ 
teve paulatinamente sua produção mercantilizada e, portanto, cada vez mafu 
ajustando-a aos requesitos desta demanda. Esta simples mercantilização, ' 
por um lado não garantia nem sua capitalização, nem a segurança do fluxo' 
de matérias primas para a indústria. Isto porque esta produção é na mAio 
ria de minifundiários, com uma racionalidade de subsistência e não mercan 
til. A maneira que so deu esta integração entre produção primária e indÚs 
tria foi atrav~s de cooperativas que, inicialmente, conseguiram "unir" es 
tes pequenas para uma produ9ão conjunta, garantindo assim a quantidade ne 
cessária do flu~o de matérias primas e, posteriormente, ir desvinculando~ 
paulatinamente, a prndução primária da industrialização. Em outras pala - 
vras a diretoria da cooperativa dos associadõs. Com a evolução deste pro 
cesso foi possível, inclusive, a implantação de capitais externos no se - 
tor. Este fenômeno ocorre, principalmente~ na produção de suíno, aves, lo 
ticÍnios, - 

Diferentemente do caso anterior ocorre, aqui, mais o aproveitam8n 
to e racionalização de uma produção existente do que propriamente a reàP~ 
finição e imposição da produção segundo as necessidades de um grande capi 
tal que se implanta. O que não quer dizer que~ futuramente, as necessida~ 
des industriais exijam redefinições mais rígidas na maneira de produzir ' 
destes setores. 

3.2. Tendencias do pequeno agricultor: proprietário, posseiro, 
parceiro e Arrendetârio. 

Na primeira parte do trabalho viu-se as alterações que existiram 
na propriedade e na produção, com a penetração do capitalismo dirigido, ' 
principalmente pelo estado, tendo como agentes impulsores o capital estr~ 
geiro e o grande capital nacional (industrial e bancário) e que houve um 
fortalecimento da propriedade tipicamente capitalista, a qual assumiu o 
principal papel no processo de modernização e mecanização da lavoura. 
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O fortalecimento do médio e grande proprietário capitalista e a 

mecanização, trouxeram novas escalas de produção para as lavouras tempo 
rárias (soja/trigo e arroz) que levou a um processo de concentração ua 
posse da terra. Essa concentração resultou num primeiro momento na expul 
são de parceiros e arrendatários que antes trabalhavam ã terça e à meia' 
as t8rras do proprietário, que agora aderiu à mecanização. 

Então a primeira alteração nas relações sociais ocorreu princi 
palmente nas regi5es de trigo e soja (planalto médio e parte do alto uru 
guai) onde os pequenos parceiros e arrendatários foram expulsos. 

Em 1906 existiam 19,626 arrendatários, os quais passaram a 
37.956 em 1970. Ou seja durante essa década eles se reproduziram. No en 
tanto de 1970 a 1875 o número de arrendatários baixou para 25,147 perdon 
do a posse da terra 12.809 famílias. - 

No caso dos parceiros o movimento foi identico. Em 1960 havia 
26.472 parceiros, que passaram para 50.557 em 1970, baixando para 43.846 
em 1975, expulsando 6.711 famílias em cinco anos. 

A segunda alteração importante em função de todo processo de do 
senvolvimento foi a concentração da posse através da venda da terra dos 
pequenos proprietários, aos médios e grandes. Ou seja na medida em que 
Entrou a monocultura aumentou a vulnerabilidade dos pequenos propriet~ - 
rios, e aumentou sua instabilidade. Os médios e grandes proprietários, ' 
com escalas de produção mais adequadas à monocultura obtinham margens de 
lucro mais elevadas, e com esse diferencial poddam oferecer altos preços 
às terras dos pequenos proprietários lindeiros. 

Aliás, esse processo não só aconteceu com os pequenos proprietá 
rios mas também com os chamados ocupantes, que ocupavam pequenas parcelffi 
de terras mas que ainda não estavam tituladas. 

Em 1960 havia 245.983 pequenos proprietários, com menos de 50 
hectares cada. Dez anof depois, com a reprodução natural da pequena pro 
priedade, atingiam a 326.878, ou seja aumentou de 80 mil famílias. No en 
tanto de 1970 a 1975 ao contrário de continuar o processo da pequena prÕ 
priedade, elas passaram a diminuir, a serem vendidas, e em 1975, o nÚm8~ 
rode poquenos propriotários baixou para 308.223. Ou seja em cinco anos' 
desapareceram 18.655, em vez de aumentar como ora a tendência histórica. 

No caso dos ocupantes ou posseiros o processo é o mesmo. Em 1960 
eram 40.157 passando a 45.232 em 1970, e diminuiram em 6.097 famílias du 
rants os cinco anos de 70 a 75. 

Conclue-se então que somando-se essas diferentes categorias dG 
pequenos agricultores, de 1970 a 75 cerca de 44.272 famílias perderam a 
posse de suas terras e tiveram que emigrar, (segundo dados do IBGE). 

Como consequência des~e processo, em 1975 cerca 16% dos proprie 
tários controlavam 76% da terra do estado. Sondo que apenas 6.967 desses 
16% controlavam sózinhos 9.063,512 hectares que corresponde a 44% de to 
do estado. 

3,3. Manutenção do Assalariado Permanente 

Este tipo d8 relação de Trabalho, por diversos motivos, não se 
tornou uma característica definidora do processo do desenvolvimento da a 
gropecuãria estadual. Sua existência não chega a ser significativa até' 
os dias de hoje. Isto porque, devido as peculiaridades do Rio Grande do 
Sul, não se tornou um fenômeno extensivo. Sua significação toma efeito 
quando da elucidação de contornos especificas do desenvolvimento do capi 
talismo na agricultura Estadual. 

Segundo os dados do IBGE o número de trabalhadores permanento2' 
na agricultura gaúcha era de 60 mil em 1950, 56,8 mil em 1960 e 63,5 mj 
em 1970. Para o INCRA, estes trabalhadores somavam 54.8 mil. em 1972. Es 
tes dados demonstram a pouca significação, pelo menos, quantitativa, dcs 
te tipo de trabalhador no Estado. 
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Ainda descrevendo o fenômeno salienta-se que a ocupação de assa 

lariamento permanente se dá através das propriedades médias e grandes. - 
Se tomarmos o intervalo de 100 - 5.000 ha. temos que, no período conside 
rado, este intervalo ocupou sempre próximo de BD dos trabalhadores permã 
nentes. Por outro lado, descontada sua siginificação absoluta em termos' 
de condição do produtor no Estado, constata-se que a cate8oria dos pro - 
prietários é a principal responsávol pelo assalariamento permanente. Sua 
distirbuição é a seguinte: 30 mil assalariados permanentes por prorrietá 
rios, 15 mil por arrendatários e 9 mil por hercGiros. - 

Uma das razões possível de apontar, corno responsável pelo redu 
zido número de assalariados permanentes no Estado, pode ser buscada no ti 
pode ocupação realizado. Assim é possível evidenciar que das duas cor~ 
rentes básicas, rssponsãveis pela ocupação do Estado - grandes proprietá 
rios (sesmarias) na Campanha, Fronteira e Missões e colonização com pe ~ 
quena propriedade na serra G norte do Estado pelo deslocamento desta pró 
pria ocupação - e pelo tipo de Agricultura que foi utilizada para a ocu~ 
pação - pecuária extensiva na primeira e policultura de subsistência na 
segunda - não houve maiores pressões na demanda por mão de obra permanon 
te. Isto porque a primeira beneficiava-se das grandes extessões de terrã 
para prescindir de uma tecnologia mais utilizadora de mão de obra, enqum 
to a segunda forma de ocupação - a colônia - tinha mão da obra em abun :: 
dância e' por isso mesmo também prescindindo do assalariamento. 

Com o desenvolvimento da lavoura empresarial - e por isso mesmo 
pela introdução de nova tecnologia - foi possível a manifestação desta ' 
forma de relação de trabalho. Veja-se que os arrendamentos, significati 
vos no desenvolvimento da primeira lavoura empresarial (arroz), partici 
pam com quase 30% da ocupação do assalariamento permanente. Mas como foi 
descrito anteriormente, o processo recente de desenvolvimento do capita 
lismo no agricultura gõÚcha fortaleceu a figura do proprietário - portan 
to desprezando o arrendatário - ao mesmo tempo em que, pesando na deter~ 
minação do processo como foi ressaltado anteriormente, o passado da re - 
gi~o determinou as formas mais adequadas pra o desenvolvimento capitalis 
ta, concretizado no uso de tecnologia poupadora de mão do obra permanen~ 
te na grande lavoura ou mesmo na modernização da pecuária extensiva. 

De outro lado, do lado da colonia, sua evolução resultou no des 
membramento da propriedade, portanto proliferação do minifúndio e num pro 
cesso crescente de mercantilização que teve como resultado, entre outras.' 
um forte movimento migratório de populações rurais para as cidades ou ou 
tros estados. De qualquer maneira, nem pela evolução da forma de produ ~ 
ção ou do tipo de agricultura (principalmente culturas temporárias) a po 
licultura do subsist~ncia fez maiores na demanda de m~o de obra permanen~ 
te. 

Assim agindo conjuntamente estes tres fatores determinaram um 
papel secundário ao trabalhador permanente na agricultura gaúcha o tipo' 
de ocupação (pecuária e colonial; a mecanização da lavoura e modernizaçfu 
da pecuária mais recentemente e o tipo de agricultura (culturas temporá 
rias) aliado ao fato de que o prscesso recente fortaleceu a figura do pro 
prietário/produtor. - 

3.4. Aumento do assalariamento temporário 

D número d8 assalariados temporários tGve um crescimento signi 
ficativo. Em 1965 havia 175.058 assalariados temporários passando para 
247.107 em 1972, Ou seja, em sete anos aumentaram em 41%. Agora, esse da 
do estatístico não significe que são 247 mil pessoas assalariadas, pois' 
pela forma como foram levantados os dados, os assalariados podem ter si 
do contados duplamente, quando trabalharam no mesmo ano em mais de urna ' 
fazenda. Acredita-se no entanto, que o número de assalariados temporárirn 
em termos de pessoas, seja superior a 50% do registrado estatisticamcnts. 

Mas independ~ntemente dessa f~lha estatística, o certo~ que haJ 
ve um crescimento no assnlariamento temporário. E isso aconteceu em duas 
direções. Por um lado cresceu o número de agricultores, que passaram a 
ser apenas assalariados temporários, e muitos d8les inclusive passaram a 
viver nas periferias da cidade. 
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E por outro lado cre·sceu mais ainda o nGmero de pequenos agricultor€s que 
tem acesso à terra (pequenos proprietários, parceiros ou arrendátios) que 
além de trabalharem suas parcelas de terra passaram a se assalariar espo 
radicamente. 

Esse fenomeno se deve pela introdução da monocultura, que não só 
o reduziu ã renda líquida da família, e por tanto passou a exigir que a 
família buscasse outras fontes de renda, como a monocultura estacionali - 
zou drásticamente a mão-de-obra da pequena propriedade. Ou seja, em deter 
minados meses do ano, o agricultor fica sem trabalho na sua parcela.Quan~ 
do se dedicava à policultura de subsistência, durante todo ano havia ati 
vidades agrícolas em sua propriedade. 

De outro lado é necessário evidenciar que, do total de 257 mil 
assalariados tsmporários em 1972, 53.400 estavam em propriedades entre 10 
-25 ha. Portanto 1/5 dos assalariados temporários o eram por minifundiá - 
rios - pelo menos segundo versão, corrente ainda recente em nosso Estado' 
quo considerava, minifGnido at~ 50ha. Na verdade se considerarmos o n9 de 
temporários em propriedades até 5Dha., eles sobem a 105 mil trabalhadores 
num total de 257 mil, portanto, quase a metade dos assalariados temporã - 
rios. Se amplia-se o intervalo para o limite de 200 ha. este conterá 4/5 
partes dos assalariados temporários do Estado (200 mil) ou 4 vezes os as 
salariadas permanentes. 

Estes dados estão a demonstrar, com evidência espantosa, que o 
fenômeno do aumento do assalariamento temporário não esta ligada a expan 
são da média e grande lavoura-empresarial ou mesmo da modernização do la 
tifúndio pecuarista, mas sim da diferenciação da pequena e média produção 
mercantilizada, tanto pelo lado da oferta como da demanda deste tipo de 
assalariamento. Ou seja, os efeitos produzidos pela capitalização da agri 
cultura estadual na antiga policultura de susbistência levaram a formação 
de dois fluxos em sentido contrário1 relativo a formação da mão de obra 
temporário: um formado por aqueles produtores que, num espaço reduzido de 
terra, incapaz de ter acesso ao capital e racionalizaram sua produção, se 
vem obrigado a se assalariar temporáriamente para poder cubrir o custo d8 
reprodução de sua força de trabalho e de sua família; um outro fluxo for 
mado por aqueles produtores que, de uma maneira ou outra, tiveram acesso' 
ao capital. racionalizaram sua produção, conseguiram capitalizar e, inca 
pazes ainda de absorver uma tecnologia sofisticada. tanto por insuficiên 
cia financeira quanto por desajuste desta tecnologia ao tamanho de sua ' 
propriedade1 se mantém no mercado usufruindo de uma tecnologia mais int8n 
siva de mão de obra, no caso, temporário devido a própria característica' 
de sua cultura. É comum se ter testemunhos de pequenos produtores de sojP. 
que, incapazes de manter sua (família com esta produç~o. descem~ Serra , 
no período de colheita da uva, para se assalariar temporariamente e após, 
voltar para seus locais de origem. 

Logicamente que uma faceta, ainda significativa deste fenômeno 
está representada por aqueles »assalariados tempor~rios permanentemente~, 
ou seja, aqueles pequenos proprietários que não puderam se manter nê ter 
ra, tendo de vendê-la1 tanto pela pressão de custo e endividamento, quan 
to pela pressão de valorização monetária da terra, se mantém empregados o 
ra numa região, ora noutra, atr;s de "bicos" para poder sobre~iver. Este7 
é o bóia-fira do sul que, boa parte do ano, passa nas cidades subemprega 
do. 

Por outro lado, como foi visto nas transformações quanto a posse 
da terra, a concentração da propriedade se deu nos médios estratos, em do 
trimenta dos pequenos, o que quer dizer que este processo além de gerar' 
um significativo número de assalariados temporários, um pequeno número dG 
b6ias-frias, tamb,m »enxotou" um significativo nGmero de gaGchos para ci 
dades e outros estados, excluídos ainda, os-filhos destes pequenos produ 
tores que não puderam nem ter ace~sQ a terra e já foram enxotados para ou 
tros lugares. 
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Portanto, resumindo algumas das cuasas responsáveis pelo signifi 
cativo crescimento do número de assalariados temporários, temos: a concen 
tração da propriedade da terra produzindo o êxodo, assalariados temporã~ 
rios permanentemente e pequenos proprietários que se a salariam tempora - 
riamente1 o processo crescente e contfnuo de mercantilização da produção' 
agrícola que, aos poucos, acabou com a policultura de subsistência, dimi 
nuindo a resistência do pequeno proprietário e obrigando-o ao assalaria - 
menta temporários - estas duas pelo lado da oferta. Pelo lado da demanda' 
tomos a exigência específica do tipo de lavoura (temporária) em que seba 
seia o crescimento recente do setor agropecuário gaúcho1 e o surgimento 7 

ds uma classe de proprietários/produtores capitalistas, de certa maneira' 
haneficiados pelo processo de concentraçSo da pequena propriedade e com~ 
cesso ao capital que. ainda incapazes de assimilar uma tecnologia sofisti 
cada e cara. fazem fronte ao desenvolvimento utilizando-se mais da mão de 
obra temporária disponlvel do que de máquinas e equipamentos agrícolas. 

CONSZVERAÇOES SOBRE AS TENVENCIAS VA AGRICULTURA GAGCHA 

1. Aceleramento do Processso de Integração Vertical da pequena 
propriedade com a AgroindÜstria. 

Na Última década (70/80) percebeu-se um acelerado crescimento da 
integração vertical da produção agrícola, entre as pequenas propriedades' 
e as agroindustrias. 

Esse processo sG intensificou tanto no aspecto de um maior núme- 
ro ds produtos e de produtores estarem vinculados às empresas. quanto a 
que aumentou a divisão do trabalho (departamentalizou e especializou a 
produção). 

Entre os vários produtos se destacam os seguintes: 

a) Produção de suínos: 

Aumentou a intogração com os frigoríficos em toda região de San 
ta Rosa, região de Sarandi, Frederico, Sananduva e na área de atuação da 
cooperativa de Encantado. 

Os produtores se especializaram mais e aumentou a dependência ern 
relação à industria, com a entrega de ração, das matrizes, dos leitões.do 
financiamento prá construção, da entrega do milho, etc. 

Na região do Alto Uruguai, já está entrando a empresa SADIA de 
Chapec6, que possua um alto nível de integração. 

b) Fumo: 

A dependência dos produtores aumentou significativamente, com o 
processo de centralização das empresas que operam no setor. 

Existem em torno de 60 mil pequenos produtores vinculados a es - 
sas empresas. 

De 1972 a 1979, o número de produtores e consequentemente a area 
cultivada aumentou em aproximadamente 40%. 

c) Uva: 

Existem cerca de 12 mil produtores integrados com as empresas 
produtorea. A entrada rle empresas estrangeiras no setor introduziu um no 
vo sistema na integração que se constitui na existência de contratos de 
venda de produção pelo praso de S anos. 

Por outro lado, as empresas intesificaram a assistência técnica. 

d) Tomate: 

Cresceu significativamente a produção de tomate na região sul do 
estado para fins industriais. E a integrçção com as empresas, principal - 
mente a CICA, é identifica aos outros setor~s. 
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e) Pessego: 

Existem em torno de 9 mil produtores de pessego, que dependem da 
venda de seu7 produtos a empresas. 

f) Leite: 

O setor de lacticínios também sofreu significativa alterações e 
as indústrias estão especializando cada vez mais o produtor. Anos atrás o 
fornecedor de leite tinha um nível de produção bastante irregular e sua 
relação com a empresa também era descompromissada. Atualmente a integra - 
ção aumenta cada vez mais, tanto no fornecimento de insumos; como no cré 
dito e assistência técnica, e o agricultor se mantém vinculado às empre - 
sas do setor. 

2. Integração dos pequenos produtores com o trabalho urbano-in - 
dustrial. 

Nos Últimos anos tem se acentuado esse processo de integração dos 
pequenos produtores, que vivem em regiões próximas aos centros urbanos de 
certo nível de industrialização, 

As indústrias que se dedicam a fabricação de bens, que exige mui 
ta mão-de-obra, possuem esquemas de divisão de trabalho que permite que 
os trabalhadores rurais façam determinados trabalhos por tarefa em suas • 
próprias casas. 

Isso vem acontecendo com as indústrias de calçados. de bolas, de 
palha para cigarro, e outras de menor significação. E em termos regionais, 
as duas principais regiões são o Vale do Sinos, e região colonial italia- 
na. 

• 

Esse esquema de trabalho industrial, feito por tarefa na própria 
casa, faz com que o trabalhador rural se dedica na parte do dia nas ativi 
dades rurais, e na noito ele faça o serviço por tarefa para as fábricas.- 

Do ponto de vista da economia doméstica, isso permite a aumentôr 
muito a receita financeira do agricultor, e isso o ilude, e o submete a 
condições de salário por tarefa das mais baixas. 

Por outro lado, as circunstâncias do trabalho transformam a jor 
nada de trabalho do agricultor para 15, 15 .horas, pois ao regressar da la 
voura, se dedica ainda a aquelas tarefas. 

3. Centralização da Agroindustria e Desnacionalização. 

Em grande número de setores da agroindustria, principalmente de 
transformação dos produtos agrícolas. houve o processo natural de centra 
lização do número de empresas. Ou seja diminuiu o número de empregos que' 
atuavam no setor, aumentando o processo de monopolização. Em alguns seto 
res, além de diminuir o número, se percebe que a diminuição se deve à en 
trada de capital de estrangeiro, que aumentou o controle no setor. 

No caso do Fumo, no fim da década de 60 havia. mais de 20 empre - 
sas que industrializavam e/ou comercializava~ fumo em folha. Houve uma ' 
concentração e centralização violenta, o hoje. o número de empresas indus 
trializadas se resume a 3 multinacionais, que controlam 98% do mercado,fi 
cando o rsstante a algumas empresas que se dedicam apenas à exportação. - 
As trªs empresas são a Souza Cruz (82%) do grupo British american tabaco, 
Philip Morris e a Reynolds • 

No caso da uva, a partir de 1973 houve grandes modificaç5es.E no 
setor tradicionalmente controlado por cooperativas e empresas nacionais i 
niciou um acelerado processo de desnacionalização. Hoje. segundo dados ex 
tra-oficiais de entendidos do ramo, as multinacionais controlam em torno' 
de 50% da fabricação e comercialização do vinho. fu principais empresas 
multinacionais são a HEUBLEIN INC (ex-dreher) a SUVALAN (da Souza Cruz) a 
Cia Monaco (de um grupo Japones) National Destillers, e mais um grupo ar 
gentino. 

No caso do tomate pera indústria, o setor é praticamente todo mo 
nop~lizado pela CICA. 
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Em outros setores de agroindustria, houve significativa desnacio 
nalização na fabricação de Óleo de soja. onde as pequenas indústrias es ~ 
tão indo a falência por pressão das grandes. e as que sobrevivem estão ' 
vendendo grande parte ce usa produção de Óleo vegetal bruto para empresas 
multinacionais. 

No caso de rações, também o controle das multinacionais aumento~ 
e o controle majoritário do mercado gaúcho. hoje está nas mãós da SAMRIG 
(Bung & Born) da Purina (Ralston Purina INC) e da Cargil. 

Por outro lado, o capital estrangeiro aumentou seu controle tam 
bém em outros setores da indústria e comércio, que estão diretamente liga 
dos ao setor agrícola, como o caso das máquinas e implementas, dos herbi~ 
cidas e inseticidas e demais insumos modernos utilizados na lavoura, 

PEDIDOS deste polÍgrafc ou 

- "A luta pela terra sem males" 
- "O Dia do Agricultor" 
- "A Igreja e os Problemas da 

Terra" (Documento dos Bispos 
em tradução popular) 

(15,00) 
(10,00) 

(10,00) 

COMISS~O PASTORAL DA TERRA 
Caixa Postal, 59 
95.100 - CAXIAS DO SUL - RS 
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A N E X O S 

DADOS DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO RS 

Em 1950 

Total dos estabelecimentos: 266.733 

Ârea total: 20.069.375 hectares, 

Estrutura desses estabelecimentos agrícilas: 
- Os estabelscimentso de zero a 20 hectares de tamanho, representavam 44~ 

de todos estabelecimentos existentes, mas detinham apenas 6% das terra~ 

- Os estabelecimentos acima de 500 hectares de tamanho, representavam 9% 
do total dos estabelecimentos, mas detinham 52% de todas terras does 
tado. 

Em 1975 

Total dos estabelecimentos agrícolas: 472.328 

Área total do estado: 23.816.529 hectares. 

- Os estabelecimentos de zero a 20 hectares de tamanho, representavam 61% 
de todos estabelecimontos, e dctinr.3m apenas 11% das terras. 

- Os estabelecimentos acima de 500 hectares, representavam 1,7% do total 
dos estabelecimentos, mas detinham 44% das terras. 

OU SEJA: 

Cerca de 286.372 (61%) das famílias trabalhavam em 2.584.093 ha. 
(11%) enquanto outras 8.029 famílias possuíam 10.545.960 hectares. 

Fonte desses dados: Censo Agropecuário do RS - IGGE 

DADOS DO INCRA 

O INCRA utiliza outros critérios nos seus dados, pois ele cadas 
tra o imóvel. Assim um estabelecimento agrícola pode ter vários imóveis' 
registrados no INCRA. E esses imóveis, o INCRA classifica-os em minifún 
dios, empresa ou latifúndio, de acordo com a legislação em vigor. 

Em 1976 

Total de imóveis: 543,330 

~rea total: 24.579.917 hectares 

- Os MINIFUNDIOS representavam 79,4% de todos os imóveis, e detinham ap~ 
nas 24,3% das terras do estado. 

O número de empresas representava 6% do total de imóveis, e detinham ' 
29,2% das teraas. 

Os latifúndios representavam apenas 14,4% do total de imóveis mas deti 
nham 46,5% das terras. 

• 

CLASSES QUE TEM "ACESSO" A TERRA: 

- SEGUNDO o Censo do I8GE de 1975, os 472.328 estabelecimentos a 
grícolas estavam ocupados desta forma: 

362.889 eram proprietários 
25.147 eram ~rrendatérios 
43.846 eram parceiros 
39.135 eram ocupantes (posseiros) 

Nota: Isso significa que apesar de 266 mil famílias trabalharem apenas 
2,584.093 ha, conforme vimos no ponto 1, ainda assim, um grande 
número destas. apenas trabalham a terra mas não são proprietários, 
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- POR OUTRO LADO, em 1972 o INCRA levantou dados de assalariados: e exis- 
tiam: 

54.792 assalariados permanentes 

257.075 assalariados temporários. Isso não significa que haja tan 
tas famílias de assalariados. Ocorre que na hora do cadastro muitos são ' 
contados mais de urna v~z por que mudaram de fazendas, mas certamente são' 
superior a 100 mil. 

- E HAVIA AINDA 805.773 dependentes de proprietários trabalhando, dos 
quais, 560 mil viviam em propriedades menores de 25 hectares. 

FORMA DE UTILIZAÇÃO DA TERRA 

Segundo dados do INCRA, 1976. 

Área com cultivas no Estado: 

Nos Minifúndios 
Nas empresas rurais 
Nos latifúndios 

5.998,682 he~es 

2.586.442 ha (43%) 
1.669.6/H ha (27%) 
1. 732. 559 ha (30%) 

14.698.639 hectares 

1.772.567 ha ( 12 % ) 
4.786.960 ha (33%) 
8,139,112 ha (55%) 

Area com Pastagens (pecuária): 

Nos Minifúndios 
Nas empresas rurais 
Nos Latifúndios 

PROPRIEDADES DE ESTRANGEIROS 

Segundo dados do INCRA, de 1972. 

Havia no Rio Grande do Sul 624 imóveis rurais de propriedades de estran - 
geiros, que representavam uma área de 150,000 hectares. 

EVOLUÇAO DOS ESTABELECIMENTOS SEGUNDO A CONDIÇAO DO PRDDUTDR-70/75 

1970 1975 

Nr9 Área Nr9 Área Nr9 JS.rea 

PROPRIETJ\RIOS 378.558 - 19.793.480 362.889 - 20.437.206 -15.669 - +643,726 
ARRENDÁTÁRIOS 37,956 - 2,444.781 25.147 - 1.959.753 -12.809 - -485.028 
PARCEIROS 50.557 - 675.551 43.846 - 712.536 - 6.711 - + 36,985 
OCUPANTES 45,232 - 893.368 39.135 - 685.382 - 6.097 - -207.986 

TOTAL 512,303 - 23.807.180 471.017 - 23.794.877 -41.286 - - 12,303 

Fonte: Sinopse do Censo Ag. 70 e IBGE: 75, 

Obs.: A% 10% - 12,303 

N9 = 10 ~ - 41,286 

Nota: O número de proprietários até 50 ha 18.655 aumentando nos demais es 
• tratos. 

Contraria ao efeito geral, com a área dos proprietários até 50 ha, 
tendo aumentada a área total dos propriet~rios .. 

Arrendatários: N9 em todos estratos sendo que 85% até 50 ha. 
~rea: cai principalmente nos estratos maiores, excesso ••• 

lílOD - 2000 (se mantém) e 5000 - 10 área (aumenta). 

Parceiros: N9 cai até 100 ha. mas principalmente até 10 ha que caiu tem 
6.047. 
Area: cai até lOOha, para após se e_te..var- sendo que a principal 
1 O O O~ 7 O O O ( 2 2 rn i 1 h a ) e 5 O O - 1_.9 _o.D -- C i' 3 • O O O h a ) • 

Ocupantes: N9 cai até 100 h_a#- p.-ri-n-c-ip'aÍmente até 20 ha ( 5212). 
_Ár.e_a..:--co-r· --em···i:"Ódas com excesões significadas principalmente a 

-- .. - --- --- --- - -- e i ma d e l • O O o· h a ( 13 O mi 1 h a ) • 


