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"Pe l o menos até o final da estação das 
águas. em maio, está garantido o clima de 
paz armada que reina na região do Araguaia. 
'Depois pega fogo de novo' comenta ironica 
mente um militar componente do GETAT ••• " 

(JoPna.Z do Brasil, 25-02-ôO) 

"A intenção do Palácio do Planalto e 
simplesmente a de apagar o fogo dos con 
flitos onde e a cada vez que ele se mani 
festar , atacando como puder um mal que, 
alsm de crônico, é agravado pela incerte;a 
da cura." 

( Veja, 13-02-80 - pág. 20 ) 

"O que o governo está fazendo, disse 
ele ( o Presidente da CONTAG), é apagar um 
foguinho aqui, outro acolá enquantoº raiz 
do problEma não é ataccda." 

( Veja, ibid. pág , 21 J 
(grifos nossos) 



G. E. • 1-... 'f. 

A SEGURANÇA NACIONAL E O REVIGORAMENTO 

DO PODER REGIONAL 

A fixação de urna política que atende pelas designações de "ze 
forma agrária localizadall, "reforma fundiária" ou "áreas prioritá 
rias para reforma agrária" consubstanciada em decretos-leis e me 
didas que, entre os meses de fevereiro e agosto de 19 80 , nortea 
ram a criação do Grupo Executivo das Terras do Araguaia e Tocan 
tins (GETAT) , do Grupo Executivo das Terras do Baixo Amazonas ( G E 

B AM) e na interdição, para fins de desapropriação, de dez glebas 
em seis municípios do Mato Grosso do Sul e de sete seringais em 
dois municípios do Acre(l), deixa entrever, de maneira inequívoca, 
que o governo para assegurar urna constante ampliação do capi talis- 
mo na área rural necessita promover, sem delonga, a "sua reforma 
agrária". 

Atribuindo prioridade à regularização fundiária , isto é , a 
agi.lização do processo de titulação, a política governamental vi 
sa adequar os considerados casos críticos aos dispositivos juríd! 
cos existentes mantendo inalterável o regime de posse, uso e pro 
priedade da terra. Distingue-se, a este nível, das concepções de 
reforma agrária que. tem sido difundidas pelo movimento sindical das 

trabalhadores rurais, pelas agências de pastoral da terra e pelas 
associações voluntárias interessadas na questão. Estas concepções 

(l) O de cr-et o=Le.L que lr<lld d<.1 \.:l'.t<lc_;<lv d o GE'l'l\'l' d.il.i d1• J•,1 dt· 
fevereiro de 1980. 

A área de Mato Grosso do Sul onde se localizam as glebas 
desapropriadas foi objeto de dois decretos: um deles trata da 
"fixação de áreas prioritárias para fins de reforma. aa eári:a" 
nos municípios de Itapora, Fátima do Sul, J a t ey , Caarapó, Deo 
dápolis e Glória de Dourados; o outro declara de in l01•0.::t;c so 
cial, para fins de desapropriação, imóveis rurais localizados 
nestes mesmos seis municípios. 
(Jornal do Bsrae-i.l , 06-02-80). 

Com relação ao Acre foram assinados cinco decretos desapro 
priando sete áreas consideradas de "conflito e tensão11, sendo 
cinco de l uu Jocalizt.1l1c;.1:.; n o mun i c Fp i o de Br•":;i 1-:i,1 Ct:,•1•i11e.:1it: 
Santa Quitéria, Quixadá, São João, Belmonte e ., ovo Porvir) e 
duas em Rio Branco (partes do seringal Catuaba e do ex-serin 
gal Nova Empresa, atual Fazenda Santo Antonio). 
(Jornal. do Brasil, 2 9-0 8-8 O). 



podem ser aproximadas, grosso modo, por considerarem o regime de 

posse, uso e propriedade vigente como o responsável direto pela 

concentração crescente de terra em mãos de. uma minoria e por rei 

vi ndi.carem sua modificação. 

Quanto a isto nos Anais do m Congresso Nacional dos •rraba 
lhadores Rurais, realizado em Brasília pe.la Confederação Nacional. 
dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) , nos dias 21 a 25 de 
maio de 1979, registra-se o seguinte: 

"Entendem os trabalhadores rurais que o conceito de 
Raf orme Agrária não é pura e simplesmente. a ocupação de 
espaços vazios das terras públicas, mediante o processo 
de colonização, mas para conquistá-la o Movimento Sin 
dical deve ser um permanente e ativo Órgão de pressão 
junto ao Governa, para exigir a imediata decisão polí 
tica de implantação da Reforma Agrária, massiva, drás 
tica, visando promover a melhor distribuição da terra e 
modificxu;ões eetixuturaie no regime de sua. posse, uso e 
propx-iedade , a fim de atender aos princípios de justiça 
social e ao aumento da pradutividade.11(2) [g.n.) 

Num mesmo sentido e já reconhecendo possíveis alternativas p~ 
de-se destacar no Documento da Terra, aprovado na 18a. Assembléia 
Geral. Extraordinária da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) , realizada em Itaici, Estado de são Paulo, entre 5 e 14 de 
fevereiro de 19 80, a preocupação com uma transformação profunda do 
regime de posse e propriedade da terra. A CNBB defende os chama 
dos "regimes al t esmatri-uoe de propriedade II não necessariamente pre 
vistos na legislação da sociedade nacional. No tópico intitulado 
"Nosso Compromisso Pastoral" destaca-se a afirmação: 

"Para efetivá-la [a Reforma Agrária) queremos valorizar, 
defender e pranaver os regimes de propriedade faniliar, 
du pouuo , do pr-opr-Lcdzníe t1·1lml dou povou 1nufeu110:;, d,1 
propriedade comunitária em que a terra é concebida cano 
instrumento de Trabalho." 

No Simpósio promovido pela Associação Brasileira de Reforma 
Agrária (ABRA), em Campinas, no dia 27 de novembro de 1979,reali 
zou-se um balanço sobre os quinze anos do Estatuto da Terra. Rea 
firmou-se também o propósito da entidade de se empenhar por modi- 

( 2) Cf. Anais do m Congresso Naci.onal dos Trabalhadores Rurais. 
Brasília, CONTAG. 1979, pág.8 



ficaçõea no »e q im« de posse e. uso da. terra tal como previsto no 
próprio Estatuto (vide Lei 4.504 de 30-11-64, art.lQ § 19). 

Como a lógica autoritária e pragmática apenas concebe solu 
çoes e só consegue enxergar alternativas à luz da eficácia do ap~ 
relho burocrático o governo para implementar o seu projeto está 
voltado primordialmente para a redefinição da competêncin e res 
ponsabilidade de determinados organismos oficiais encarregados da 

política. agrária. Decide repensar as atribuições destes 
nível regional e, em nome de um aperfeiçoamento técnico , 
suas qualidades legais para julgar as questões de terra. 

~ - orgaos a 
altera 

Apresentando-se como premido pelas circll!lstâncias e com a 
preocupação de uma "re spos ca imediata" o governo vem a reconhecer 
de público a i.noperãncia do Instituto Nacional de Colonização e 
>{eforma Agrária (INCRA} • Admite suas "limitações burocráticas" e 
con Ee s s a sua não eficiência ( 3) nas regiões correspondentes às de 

-iominadas "áreas priori târiasll. Destitui o INCRA do poder de re 
solução dos conflitos de terra em algumas regiões como se passas- 
3e atestado de. uma inoperância também regionalizada. Aparentemen 
te estaria endossando urna critica que lhe é feita pe.lo movimento 
z í.ndã ca L dos trabalhadores rurais e pe La.s agências de pastoral da 
:.erra. Entretanto, em decorrência do esvaziamento do INCRA nas 11ã 

+e as priori t ár í.as II o governo atribui amplos poderes ii So cr-c tia r i a 
;eral do Conselho de Segurança Nacional -· órgão ligado diretarnen 
.:e à Presidência da República - para cumprimento das df s pos i.çóe s 
fixadas nos referidos decretos-leis. 

Novamente a posição governamental contrasta daquela firmada 
no m Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais: 

"C ••. ) entendem os trabalhadores rurais que o IN:JRA deve. 
vol.ta» a vinoular-oa divatomenta. à Prcei dência. de: RepÚ-· 
b Hoa: a ser dirigido por peanoas compr-rmc t'í.deu crm a liu~ 
forma Agrária •.• " (Anais, ibid. pág. 8) (g. n.) 

A Secretaria Geral do CSN, segundo tais decretos, cabe. coor 
denar grupos regionais com plenos poderes de alienação de. imóveis, 

( 3) "A grande inovação gerada peJa criação do Grupo Executivo 
G Ll. Sllj>l'r'.ii;Ju d,1:: li11U:t.ac,,•v,.w bui•o<n•ál·Z:aull du .lNCHI\ J•dl',I d 1·c 
gularização dos conflitos de posse e titulação das terras na 
região. E a opinião do Presidente do I: CRA, Paulo Yokota. 11 

(Jornal do Bsrae i b , 02-02-80, pág. 9). (g.n.) 
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de reconhecimento de posses ilegí tirnas, de discriminação de terras 
devolutas ilegalmente ocupadas bem corno a resolução dos projetos 
pendentes para a obtenção de títulos ou licenças de ocupação de 
áreas. Estes grupos são dotados de poder para realizar discrimi 
natórias administrativas mais sumárias do que as previstas em 
lei(4). 

Com este tipo de. deslocamento a questão passa do domínio de 
.im setor supostamente especializado em colonização e reforma agr§: 
-:-ia - INCRA - para aquele outro de um aparato repressivo do Es 
:ado - Conselho de Segurança Nacional. -. Redefinem-se as compe+ 

ências. Os técnicos agrícolas, agronomos, economistas e advogados 
ue atê então se empenhavam como os executores in Lo ou da políti 
a governamental são substituidos ou submetidos, nas áreas alcan 
adas pela ação dos Grupos Executivos de Terra,ãs denominadas co 
issões militares. Estas comissões já funcionam naquelas regiões 
onsideradas de Segurança Nacional, como no caso das áreas de fro!!_ 
aí r a, Incluem-se entre suas atribuições avaliar , inclusive , os 
Jnfli tos de terra que envolvem grupos indígenas. Atente-se para 
ma ilustração relativa aos apurinãs: 

"Chegou ontem ao município anazonense de Boca do A 
cre, o grupo de trabalho constituido em Brasília para 
buucer- solução para o cnnf Lít n ontra fndínn n no l onnn 
daquela área. O grupo ÉÍ composto pelo agrimennor Hellwl 
do Florindo, o antropólogo Exequias Hanr-í.nger- da FUNAI-: 
um coronel do Exército e o comandente da PM do Amazonas. 
Seguiram também para o Local: re_R.1.'t sentantes do Conselho 
de Sequrança Naeional., que em uz-tima instancia decidi 
rão a questão das ten-as dos apurinds , pois , o governo 
a considerou um problema de segurança nacional, por ser 
um conflito em área do fronteira." (O Estado de são Pau 
to, 30-04-80) 

( 4) Segundo de c.Lar-e çóe s do Sul)-::;c.• cr-c t .:irio do 1 mpPirn:.: .1 d1 • g, ivc- 1· 
no federal encarregado de noticiar a criação do GETAT, o Gru 
po se utilizará fundamentalmente de dois inst"umentos: 

1 - 11A distribuiqão de terras devolutas n os termos dos Ar 
tigos 11 e 97 do Estatuto da Terra. Esta distribuição 
será facilitada por outro d i.s p oc i t i vo do l)c,•crl' l o-lc i , 
que dispensa de licitação as alienações de imóveis ru 
rais até 500 hectares." 

2 - "A desapropriação de áreas particulares, nos termos dos 
Artigos 12 e seguintes do Estatuto da Terra, sendo a 
sua distrib~i~io igualmente facilitRda pela dinpensa de 
l j l~ i l ..iç;:iu. 11 

(Jor.nal do Brasi i, 02-02-80) 



A presença destas comissões na área do GETAT encontra-se til!!!, 
bém registrada na imprensa periódica. Referindo-se ao fato de que 
a reforma fundiária do GETAT "nâo implicará alterações na atual 
estrutura da propriedade. privada" João Teixeira, em artigo inti 
tulado "Governo procura solução fundiária para Amazonia LE•gal" 
(Jornal. do Brasil, 24-02-80) registra o seguinte: 

"As regras do jogo não mudam" disse categórico im dos 
membros da comissão militar do CSN, apôs reunião com os 
dirigentes sindicais do Sindicato dos Trabalhadores Ru 
rais de Conceição do Araguaia dia 11 deste mês."C:!.bid.) 

Fica com as comissões a Última palavra, a decisão de fato re 
la tiva aos conflitos de terra, que envolvem posseiros e grupos i!! 
dígenas em centenas de milhares de quilometres quadrados na Amazõ 
nia. Constituem ramificações dos Grupos Executivos, que ope r ací.o 
nalizarn seus propósitos avaliando cada caso de conflito. São in 
vestidas de poder e autoridade para arbitrar sobre estes casos.Pe,; 
correm as regiões, ouvem as partes, entrevistam-se com autoridades 
regionais, com líderes sindicais e políticos. 

Sobre toda esta área ocorre uma centralização de poder em to.5 
no do GETAT e suas ramificações. ~odes os demais organismos esta~ 
tais pré-existentes como a Coordenadoria Especial do Araguaia-To 
cantins (CEAT) e as Coordenações Regionais do INCRA ficam-lhe s~ 
metidos. Os Projetos Fundiârios do IN'CRA passam também a ser su 
bordinados ao GETAT (S) • Torna-se o poder supremo a nível das ins 
tâ~cias regionais envolvidas na questão dos conflitos de terras. 

Enquanto Zoaalizado, encerrando uma dimensão sobremaneira r e. 
gional, o projeto g:Jvernarnental não abran.ge o conjunto das s í.t.ua 
ções dos trabalhadores rurais do paÍ3. Privilegia as ãreas de oc~ 
pação recente onde há numerosos conflitos que envolvem notadamen 
te posseiros e indígenas, assim como os responsáveis pelas opez a 
ções fraudulentas na obtenção de ti tulos de terras , os grileiros, 

( 5) Na capital. maranhense o periódico O Imparaial anunciou , em 
23 de maio de 1980, os tramites legais que possibilitaram a 
transferência do Projeto Fundiário Imperatriz para o âmbito 
do GETAT: 

"O Projc Lo l'undiário .Impe r-at.tvi z , que v inhc) ue n do 1• x1.·<.'U Lddi.., 
pela Ccor-den açâo Regional do Meio Norte. -- CR-12 -·, e que ti 
nha como objetivo solucionar os problemas de grilagem e evi 
tar as constantes tensões sociais naquela área, acaba de ser 
desvinvulado do INCRA e transferido para o GETAT ( ... ) 11• 



e as grandes empresas agropecuárias em vias de implantação.Trata 
-se de áreas em que milhares de famílias de pequenos produtores vem 

sendo desalojadas das terras em que cultivam desde mui.tos anos. E~ 
ta característica não é, entretanto, exclusiva da área abarcada pe 
lo GETAT, o que levanta indagações sobre os critérios de seleção 
adotados para estabelecer a prioridade. Por exemplo, como separar 
sob este prisma regiões como o sul do Pará, a Pré-Amazônia Mara 

nhense, o Acre, o Noroeste do Mato Grosso, o Norte de Goiás, Ron 
dônia e o Oeste da Bahia? Em todas es t.xs regiões os conflitos de 
terra tem sido uma constante e a grilagem prevalece. 

A insistência neste localismo distingue também o projeto go 
vernamental. daqueles outros que enfatizam os conflitos como um pr~ 
blema global, dos trabalhadores rurais de todo o país. o movimen 
to sindical. dos trabalhadores rurais preconiza uma 111•r fo 1·111,f •l!711,1- 
iri a , ampla e massiva" capaz de atingir simultaneamente todo o ter 
ritório nacional. O Do cume n t o da Ter:r>a nega os paliativos e as 
medidas parei.ais insistindo na totalidade de situações que envol 
vem os trabalhadores rurais do país: dos que não possuem terra pro 
pria - foreiros, meeiros, parceiros, seringueiros - enãosão be 
neficiados pela legislação trabalhista - bóias-frias e oeoes 
até os que não tem o titulo definiti.vo das terras que culti varn 
colonos, posseiros - e não tem acesso aos incentivos cre.di ti.cios. 

Os critérios de escolha das "áreas p'r.í.orrd t.âz í.as " tornam - se, 
antes de tudo, critérios de segurança. Parecem es t.e,r sempre refe 
ridos ao que o Conselho de Segurança Nacional considera II áreas de 
tensão social". A prioridade acaba sendo ditada por motivos polí 
ticos da Ótica do Estado e não segundo as necessidades reais ou as 
reivindicações das populações trabalhadoras da área rural . Dã-se 
primazia a regiões virtualmente capazes de comportar mov.í.men t.oa pq 
líticos de oposição ou onde hã predominância da ação das aqências 
de pastoral (Comissão Pastoral da Terra e CIMI) • Uma ação que, po 
tencialmente, pode vir a refor;ar as fileiras dos partidos políti 
cos oposicionistas em fase de montagem de. diretórios e demais nú 
cleos municipais. 

Os critérios de segurança expressam uma dimensão econômica, 
porquanto o desenvolvimento capitalista sõ pode manter seu movi 
mento de expansão se conseguir rieu t r a Ld.z az- a ação de posseiros, 
grupos indígenas, jutciros, gürlmpciros, sc.rlnyu(•iron, co l o t o rou 
e 9 castanha e bab açn que têm resistido à implantação dos projetos 
_gropecuãrios e das empresas madeireiras e de extração mine- 
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ra1<6). Neste particular faz-se imperativo frisar que as terras 
sob a jurisdição do GETAT incluem a maioria dos cerca de 350 pro 
jetos agropecuários aprovados pela SUDAM, desde 1966 ( ?) • Genéric~ 
mente são os investimentos de empresários do centro-sul que estão 
sendo assegurados. A despeito da resistência dos posseiros, que tem 
sido tão intensa nos últimos meses, que finda por ser interpreta 
da de maneira errônea, resultando em especulações sobre o ressur 
gimento de movimentos guerrilheiros em Araguaina e adjacências (B). 

A delimi.tação de tais "áreas priori tãrias" epresenta-se de fo!: 
ma imprecisa no que tange à caracterização de. seus limi.tes geogr~ 
ficas. Os decretos-leis são omissos quanto à exata extensão abran 
gida, tanto no caso do GEBAM, quanto no do GETA'l'. Neste Ültim:>, não 
obstante ser estimada em 200 mil quilometres quadrados ou uma 11gi 

gantesca área de 40 milhões de hectares de terras na bacia dos ri 
)S Araguaia e Tocantins",como quer Veja (ibid.) ,o decreto-lei não 
rre cã s a a extensão. A única menção feita. no texto refere-se ape- 
1as aos seguintes marcos: Sudeste do Pará, Norte de Goiás e Oeste 
lo Maranhão. Não se diz de maneira explícita, quais os municípios 
1ue estariam inclusos ou qual a superfície da área em questão. Se 

.e Ih ant,e omissão certamente possibili tarã u.111 raio de. ação sem li 
!ites claros aos Grupos Executivos r como se as questões e os· õr 
ãos de segurança nacional não pudc s serr ser encerrados em lími tes 
.Jrecisos. 

O GETAT, por exemplo, submetendo ã sua esfera o Projeto Fun 

diário Imperatriz passa a "coordenar os traoalhos de regularização 
fundiária de todos os municípios jurisdicior.ados pelo Projeto, to 
dos localizados ao longo dos 100 quilômetros marginais da BR - O 10 

( G) 11 Levan tamente fornecido pe.Lo ~iudica l Q Ul>U '1'1•uk1 l hu dor-cu 
Rurais de Conceição do Araguaia demonstra e.cm base apen as em 
dados conhecidos que 1 mil e l::JO famílias foram despejadas na 
área do município nos Últimos cinco meses do ano passado: 

600 famílias na fazenda Tupaciretá, 2.00 nd propriedade dos 
fazendeiros Paulo e Humbe rvco J'ab r-I 110, 21 nu de .Jouq ui 111. M~1ri<.1, 
14 na Santa Rosa, 25 na de Alípio Cardoso inc7-usive colonos do 
INCRA~ 9 na de Deusdedi th Ramos onde ape nas 3 colonos foram 
indenizados com Cr$ 50 mil cada um, 15 na de Antonio Cinccino 
e 11. famílias na Fazenda Marajoara.11 
(João Teixeira - "A precária paz de quem lut1 pela terra"-Jor 
na.l: do Braai 7,, 2 S-0 2-80, Cad. 11R11, pág. 1) . 

(7) Veja n9 597. 13 de fevereiro de 1980, pág.21 
(8) "Tensão em Xamb i.oà!", Jo rnal: da Tarde. S o Pau l.o , 24-05-80. 
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(rodovia Belém - Brasília) , com a maior parte· deles constituindo- 
-se área de segurança nacional 11• 

( O Imparei al, ibid.) . 

Estas áreas já consideradas de segurança vão conhecendo a 
créscimos de outras estando em aberto os limites de atuação dos 
Grupos Executivos. Dentro desta perspectiva o GETAT pode romper a 
camisa-de-força da divisão geográfica e ampliar sua ação ao vale 
do Xingu e quem sabe. ao rio Iriri. 

A noçâo de segurança. nacional enquanto regendo o órgão o di§. 
poe acima das divisões adminj.strativas, políticas e. geográficas 
convencionais. Torna-se perf~itamente assimilável que o GETAT es 
teja examinando a possibilidade de criação do 69 Projeto Fundiá 
rio em São Félix do Xingu fundando sua atuação numa área estimada 
em "algo como dez vezes o território da Holanda". (Veja, ibid.). 

O GETAT é presidido por um representante da Secretaria Geral 
do Conselho de Segurança Nacional e tem como demais integrantes um 
'?recurador da RepÚblica, um representante do INCRA e representan 
tes indicados pelos governos do Maranhão, Parã e Goiás. Ao todo 
?erfazem seis membros. Uma composição que, a despeito de subordi 
nada à Secretaria Geral do CSN, privilegia representantes do poder 
regional e não inclui os empresários do centro-sul, que investem 
1a região e que são benefi.ciados pelos incentivos fiscais no âmbi 

(9) - ~ - co da SUDAM . Tais ernpresa~ios atraves do presidente dél AssociE_ 
-:ao dos Empresários da Amazônia, João Carlos Meire.lles, rei vindi 
cam um lugar no GETAT. E, por paradoxai que possa parecer, rei vi!!_ 
dicam também um posto para os trabalhadores rurais da região. 

"Ele (Meirel les) enviou ontem ao governo um telex su 
gerindo que se convoquem empresários e 1..rabalhadores ru 
rais para fazer parte da comissão ••• " 

A sugestão de Meirelles: "é .importante que essa co 
rnionflo conta crm n nxpcr-í ênct o rlnn tí'ôtrnJllnrtnrn:'i r11r,1i :, 
e dos empresários da região. lemos de aproveitar· a BUéJ 

experiência sobre a 1·egião. "(Jornal da B:rusiZ..02-02-80} 

O movimento sindical dos trabalhadorts =urais nao se manifes 
tou através de suas Federações e Confederação no sentid J de requ~ 
rer uma presença nos Grupos Executivos. Tampouco a. CPT se dispos 

(9) O GETAT tem um q ue dr-o i un c.Lonu I previs t:o de '/'l.1 p1..•;.;_~ili.1:..; uc n 
do que apenas 20 sediadas em Brasília. 2 coordenado pelo Co 
ronel Mauro Ko ch Pastori e. até agos o do presente ano já tem 
atuando na região do Araguaia-Tocan·~·ins 200 funcionários. 
CJoi>nal do Brasi Z., 31-0 8-80, pág. 2 7). 



neste sentido. Ao contrário, estas agências tentaram esclarecer que 

não se trata de postular uma participação no GETAT porque ele é um 
organismo engendrado de maneira anti-democrática.g produto de uma 

visão burocrática. e autoritária, que pretende a regularização fun 

diária para ilegitirnar a grande maioria das pequenas posses. Não 
deixaram de acentuar, entretanto, que qualquer decisão sobre os 

conflitos de terras tem de passar necessariamente, se se pretende 
justa, pela participação ativa dos trabalhadores rurais e grupos 

indígenas na solução pretendida. Implicitamente estão consideran: 

do estes grupos sociais como sujei tos, com lideranças prq;>rias, que 

não delegam às autoridades regionais ou de segurança poder de de+ 
cisão em seu nome. 

O revigoramento do poder regional, chamado a participar dir~ 

tamente das decisões, expressa uma modificação nas regras de ocu 

pação da Amazônia. Até então constituía uma força menor frente aos 
empresários do centro-sul, quando se tratava de decidir sobre a 
-1ti.lização das terras na região. Enfatizando uma "ocupação racio- 
1al II o governo favorecia os empresários estrangeiros e do centro 
-sul em detrimento dos grandes proprietários mais antigos da área, 
que nao usuf'zuf am dos incentivos fiscais e. creditícios. Inúmeros 
seringalis tas do Purus e "fazendeiros" maranhenses e do Vale do 
Tapajós tiveram que se desfazer de suas grandes propriedades fre!! 
te à implantação e expansão dos projetos agropecuãri.os, madeirei 
ros e de extração mineral. Os critérios de produtividade e racio 
nalidade econômica impuseram uma "modernização" das técnicas de 
cultivo e de criação de gado ao alcance principalmente dos empre 
sários . Estes, mesmo quando não bene f i ci avaro apropriadamente a ter 
ra mantendo-a como reserva. de valor, propiciaram uma infra-es cru 
tura básica - estradas, serrarias, pastagens, currais,etc. - va 
lendo-se. dos incentivos fiscais. Os grandes proprietários locais, 
via de regra, ficaram afastados destas inovações. 

No momento atual, entretanto, estes "fazendeirostl locais re 
presentam a possibili.dade do governo dinamizar e anp Lí.az; sua rede 
político-partidária na região amazônica. Notadarncntc ,quando se fa 
la em eleições diretas para os governos estaduais em 1982, numa e 
vidência do ressurgimento da política reg:.onal, e em que a forma 
ção de diretórios municipais se, coloca cor o atividade fundamental 
para as agremiações partidárias recém-criadas. Sot, es.tc nspo.ct;o os 
interesses locais passam a ser reconsideracos, inclusive. come fo5 
ma de mobilização necessária. As a·iarentes concessões que. estão 
sendo f'ei tas aos grupos de poder local sugerem uma contrapartida 



face ã intensificação dos conflitos na região. Da ótica do gover 
no há que mobilizá-los, pois que o agravamento dos conflitos pode 
fazer com que a região penda para as forças oposicionistas. O que 
inquieta o governo, talvez, seja a possibilidade de disseminação 
das forças oposicionistas além das áreas "de maior concentração do 
".Joder econômico existente no país" ( lO) onde se encontram os redu- 

tos eleitorais destes partidos de oposição. 

Os próprios governos estaduais começam a atuar no sentido de 
-ní.nf.mí.aa'r a influência das agências de pastoral. no campo. No Mara 
nhâo o decreto n9 7.612, de 30 de abril de 1980, trata da criação 
da Comissão Estadual da Terra (CETER) que consiste numa reprodu 
ção do GETAT a nível estadual. Possui os mesmos objetivos de reg~ 
larização fundiária aliada à pretensão de ampliar as bases políti 
cas do governo. Foi nomeado para presidir esta Comissão um membro 
da. hierarquia eclesiástica, Monsenhor Hélio Maranhão, numa preocu 
o açâo divisionista face as agências de pastoral ligadas ãs ques 
côe s de terras (CPT e CIMI) • 

Por outro lado, no que tange ãs virtuais desapropriações as 
lncertezas preponderam. A região alcançada pelo GETAT trata-se de 
~a área efetivamente ocupada em que não é possível se falar em 
Jazi os demográficos. Não há estoques de terras disponi veis, senão 
:m são Félix de Xingu para onde se orienta a fronteira agrícola e 

·mde já estão se estabelecendo algumas grandes empresas como a An 
irade Gutierrez. 

são conhecidas as dificuldades das gl ande s empresas agropecu 
irias de regularizarem as extensões correspondentes a seus proje 
:os, mesmo aque.les devidamente aprovados pela SUDAM. Inúmeras das 
-:xtensões vendidas ou concedidas por organismos pÚblicos jãhaviam 
.:ido anteriormem:e tituladas, não se tratando propriamente das de 
nominadas terras devolutas, como fazia crer a tecnocracia e seus 
planej adores. Desta forma, são muitas as questões de terra embar 
gadas na justiça e sem possibilidade de resolução a curto prazo. 
Hã títulos de antigos proprietários e até de instituições como a 
Fundação Brasil Central (ll) que complicam a cadeia dominial.Há tam 

(10) Vide Weffort, Francisco C. - "A volta à Federação". Isto é, 
]2-09-7!1. 

(11) A Fundação Br.::.sil Central criada pelo decreto-lein95.B78 
de 4 de novembro de 1943 , tinha por objetivos desbravar e 
colonizar as zonas compreendidas nos Altos rios Araguaia. e 

(continua) 
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bem suspeitas de grilagem cartorial. como no caso da fazenda Caj uei 
ro, com 1.190.064 hectares, localizada em Tocantinópolis (GO) e ad 
quirida pela Universal Overseas Waldings {sic) (12). As terras dis= 
putadas ou sub-judi ee não são passíveis de transação comercial, não 
são legalmente negociãveis. 

Este quadro de indefinição não tem agradado aos grupo:, invc.ê_ 
tidores do centro-sul e tampouco aos grandes proprietários anti 
gos na regi ão e que são também os detentores do poder a ní ve 1 re 
gional. Ambos os grupos sociais mostram-se descontentes com o que 
consideram morosidade do INCRA. Além do mais a pressão social e - 
xercida pelos posseiros tende a aumentar. A área se torna densa 
mente povoada. Na última. dé'cada os povoados camponeses localiza 
dos na zona litigiosa entre o Parã e o Maranhão, nos antigos cam 
pos de caça dos gaviões, próximos ao rio Tocantins, se duplicaram 
algumas vezes. E em várias localidades conseguiram fazer frente 
às pressões de grandes proprietários e grileiros derrotando seus 
bandos armados de jagunços e seus prepostos cobradores de renda. 
Em são Pedro de Agua Branca, em Santa Luzia, em Imperatriz, em Con 
ceição do Araguaia e Paragominas houve exemplos desta ordem que 
são cultivados pela memória social dos trabalhadores rurais e pe 
la literatura. de cordel(l3). 

A regularização fundiária visada pelos Gz upos Executivos a 
tenderia, pois, basicamente as necessidades das grandes empresas 

conferindo amparo legal às ações de expul.s ào dos posseiros,as quais 
malograram com os jagunços. o GETAT fun-::ionaria, n-r s t;e contexto, 
como um emissor de ti tu los defini ti vos de. propriedade suspendendo 
as questões embargadas e apressando a titulação. A titulação pura 

Xingu, no 11Bra~ il Central € Ocidental 11• Pana Lal .l.lrc foram 
"conced.i.dos por decretos fec~rais e estaduais 350. 000 quilô 
metros quadrados. As áreas concedidas pelo gove.rrio do Pará 
permaneceram em litígio~ poi s que , o governo estadual não 
conseguiu estabe.lecer um a cor-eo considerado satisfatório com 
a. FBC. 

(12) Cf. "Incra confirma venda de área a estrange.iros 11• O Esta- 
do de são Paulo, 01.-05-80. 

(13) Vide o folheto de cordel int. tulado "Peleja do povo con- 
tl"a o hojnern que quer ('er.car o mm r, do , do aut'or>i a dr- S,1hi á da 
Mata que narra os conflitos e nt.r-e l :,sseiros e g r-Lí e I r-os JIO 

rio Carú, município de Bom Jardim (1'1A). 



e simples das grandes propriedades si nifica desde logo urna carac 

terização legal dos posseiros como ''i vas oze s ", Contudo,ce.rtarnente 
esta titulação não se restringirá âs grandes propriedades devendo 
alcançar também as pequenas propriedades e posses. 

Urna vez regularizadas, o título definitivo como urna condição 
impres cindí veI 5. sua maior va Ior íz açâo hab í, 11 La as to rrns iis t r au 
sações comerciais consideradas legítimas. Com isto permite-se, in 
clusive, o ingresso das pequenas e grandes propriedades da região 
no mercado nacional de terras , no seu aspecto formal. Promove-se 
urna operação conclusiva que do ponto de vista jurídico-legal tran:?. 
forma as terras da região em mercadoria no seu sentido pleno. Abre 
-se novas perspectivas para uma concentração de te.rras pelos gran 
des proprietários através dos atos , devidamente registrados, de 
compra e venda. Afinal, a (Jl'i 'l aqem enquanto operação fraudulenta 
nos cartórios não interessa aos empresários; não é por acaso que 
há um consenso em torno de sua denúncia. A aquisição legal torna 
-se um recurso para os grandes projetos agropecuários, quando a 
tentativa de se pagar indenizações vem sendo repelida sis temati c~ 
mente pelo movimento sindical dos trabalhadores rurais e pelos po~ 
seiros da região. 

Um dos membros da comissão militar pertencente ao GETAT que 
visitou a região em fins de fevereiro de 1980 afirmou que a "re 
forma fundiãriall "deve r â se voltar tanto contra o latif.Úndio irn 
produtivo como para o minifúndio de subsistência" (l4). 

Pelos vínculos politicos desejados pode-se supor que as gran 
c.e s propriedades dos grupos de poder local dificilmente serão ti 
c. as como "latifúndio improdutivo'' ou estarão sujeitas a desapro 
pri.ações. A meta de "ocupação racional 11 é relativizada pelo cri 
tério político. De outra parte os projetos agropecuários, de extra 
çâo mineral e mudc í re í r a , segundo um critério econômico, nfio serão 
lidos como "irracionais" ou improdutivos. As grandes extensões do 
Bradesco, dos grupos Pão de Açúcar, Cacique e. Mapisa, da Socieda: 
de Algodoeira do Nordeste Brasileiro (SANBRA) não aez âo , portanto, 
alvo de desapropriações. 

Ainda que algumas grandes propriedades consti tuidas através 
de indisfarçáveis operações fraudulentas ver.nam a ser desapropri, 
adas total ou parcialmente a acusação maior de "Lxr ací.one Lã dade 
econõrni.ca II e de "improdutivos u recai.rã certamen Le sobre os eh ama+ 

(l4) Cf', Jo smal: do BrasiZ, 24-02-dO. 



dos "minifúndios de subsistência". Isto é, naquelas pequenas áreas 
cultivadas pelos posseiros com base no trabalho do grupo familiar. 
Todos os esteriótipos convergem para estes. São geralmente acusa 
dos de praticarem uma economia predatória e de não estarem devi 
damente incorporados ao mercado. 

As interpretações dos novos oape cí a lí s t aa om con fl t t oa eh l~e>r 
ras , e lei tos pelo aparato burocrático do Estado, tem des envolvi do 
im cotejo entre a ocupação do território brasileiro e a coloniza 
.âo norte-americana. Apoiam-se em autores como Vianna Mooc e Frei 
Ticente do Salvador reproduzindo uma explicação histórica que. só 
conse.que visualizar uma civi li zaçiio que' "bo rde j a o litoral" con 
:rapondo-se ao "interior", expresso implicitamente por uma barba- 
ia. Tais representações colonialistas(lS) da ocupação do territ§ 
io brasileiro e, em particular da Amazônia, menosprezam n dcnornl 
ada co"lonização espontânea levada a cabo pelos pequenos produto 
es diretos e seus grupos familiares principalmente a partir do 
Lt í.mo- quartel do século XIX. Veem-na como se constituisse um ob~ 
.ãculo ao "progresso" e à "ocupação racional e dirigida", ou seja, 
lanej ada e levada_ a efeito pelos organismos d.o Estad a, A. econo 
ia dos pequenos produtores, posseiros, caboclos, sob este ângulo 
considerada como praticamente inexistente. Aproximam-na. de uma. 

e conomí a natura:!." e de uma situação de pe.rmane nt.ea des Locamon tos 
ísicos caracterizada por urna atividade predatória da natureza. 

(15) 11 Com o mapa do Brasil à. frente,. régua e compasso a mao , o 
Coronel Ludwig( Secretário do Conselho de Se.gurança Nacional) 
explica historicamente o prc ce s s o ae ocupação de terras do 
país. e .•• ) 

Nos Estados Unidos, os peregrinos do May floweri che gar-am 
da I.ngla.terra com o espírito - até eal-iri.n-i e t:a - de ocupar 
novas terr<l.s. Mas d co Lon í.z açâo por-t uguci. .l 110 lir·d~; i 1 , .ipe~:<..11• 
dos se.us evidentes aspectos positives, começou com o grave 
defeito de exploração predatória, tudo tirando e nada dando, 
de que são exemplos as entrada 3 e bandeiras dos séculos XVII, 
XVIII e X[X. Os pioneiros ame x-i.eanoe ocupavam a terra. para 
fiaar. Os bandeirantes iam em busca de pr-a't t, ouro e escra 
vos Índios para a lavoura de periferia dos f -an de o centros. 

As entradas e bandeiras, lembra o CoronE.J. Ludwig, desbas 
tavam o Brasil de ponta a pon tra , ir vac í.am o a rrre.r-i.or- , des a 
fiavam as matas, só para tiroa:r, da i-e:r>ra o que e.ira de l.a.. De+ 
pois retornavam para· o litoral. Por isto importantes soció 
logos brasileiros como Viam a Moog em Bandeirantes e Pionei 
»on s ust cn t am , ã scmclh,.urç.1 ,,, I'r-c"'i Vic·l't.1lt> du ~:.itv.id11T' q uo 
"a civilização brasileira. fc sempre uma ci viliz<lçào-caran- 
guej o que. borde_j a. o li t· -r-a L" · 
( 110 Governo aplicará r as áreas tensas do Noz-deare a mesma 
.fórmula agrária do Ar-agua i.a ". Jornal. do Brasil, 21-011-80) ( g.n.) 
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Com o fito de promoverem urna 11ocupação racional" do "interi 
or" ou mais precis arnen te da região amazônica os planej adores do 
GETAT, dispondo dos critérios de competência e de saber próprios 
das instituições mi.li tares, intentam fabricar os "peregrinos do 
Mayflower11 desta. nova ordem. No seu universo ideológico estes si~ 
balizam os promotores do "p.roq res s o " são os que "ocupam para fi 
car" (ibid.). Diante da grande quantidade de posseiros nas áre.as 
em pauta tratam de atuar de maneira seletiva revelando os nossos 
virtuais "quake rs "; 

Assim, dentre os pequenos produtores, posseiros, os benefi 
ciados com as eventuais desapropriações poderão ser aqueles conaj, 
derados como próximos a urna situação de descampesinização, ou se 
ja, os que estão em vias de produzir de acordo com o sistema eco- 

1Ômico prevalecente. Provavelmente, aquela camada de t r ab a lh ado 
~es rurais ou posseiros que detém um volume maior de. re.cursos - 
ip La extensão de roçados, áreas de plantio com cultura permanen 

animais de tração, gado de corte e benfeitorias - produto de 
- acumulação. 

Em contrapartida, cabe atentar também para. outros critérios 
re assinalam alguns limites da ação do Estado obrigando-o a corr 

)rinar-se a determinadas situações. Seria o caso da desapropria 
i.o de ál'aau aonfli ti va11 de.no amante po voadau bencfi c í ando indi fc 
an cdad ame ntie as várias camadas de camponeses. Nestas áreas seria 
mpossível se pensar em remoção em. massa. Deste modo , os primei 
os 600 ti tulos de propriedade entregues pelo GETAT foram jus ta 
ente em Xinguara e Redenção, no Estado do Pará, centros de rece~ 
as conflitos de terias que envolvem. cerca de 10.000 trabalhaco- 

res rurais ( 16) . 

O GETAT tem inclusive sustado açoes de despejo contra posse! 
ros autorizadas judicialmente. Ao assegurar que os posseiros se rs. 
apropriem das terras de que foram despej ades o GETAT tem fortale. 
cido políti.cos do Partido do governo que se apresentam corno de.fenso 
res dos interesses destes pequenos produtores diretos. 

"D deputado Dorian Menezes, canunicou ontem, na Assem 
bléia legislativa (do Maranhão). ao usf!r a tribuna nÕ 
Pequeno Expediente. que a fanílias recentemente despeja 
das no distrito de Ribeirãozinho voltaram a. ocupar suas' 
tiermaa , apón intorfarência do deputado Edison L ohão, que 

(16) 11GETAT vai entregar títulos''. Jornal do Br.asi l, 18-06-80. 



avisado a tempo por ele> entrou em contato con autori ~ 
dades federais e coneequi-ú junto ao GETAP que assumisse 
as respons dri.ld dadee do prob'lem:i.11(17) (g.n. l 

~ de incerteza, entretanto, a situação geral dos trabalhado 
res rurais neste contexto de agilização dos títulos defini ti vos ~ 
do que se beneficiavam parcialmente, enquanto posseiros, da Jnde 

finição jurídica geral, comum a todas às partes em jogo. 

Sob o mesmo prisma pode ser observada a situação dos grupos 
ndígenas. Há cerca de dez grupos na área coberta pelo GETAT.A s~ 
er: Xerentes, Krahõ, Apinayé, Guajajaras (Tenetehara), Krikaty, 
anelas, Gaviões, Surui, Guaj âs e Kaiapõs (Xi-crim). Eles ocupam uma 
xtens ão de aproxirnadamen te wn milhão e oi to centos mil hectares (lB) . 
xtensão que vem sendo invadida gradativamente pelos grandes 11fa 

ende.í ros " locais e por posseiros gerando violentos conflitos que 
em produzido, inclusive,choques armados. 

Os Xerentes (Tocantínia, Goiás) desde 1973 vem se empenhando 
n re-tirar de suas terras demarcadas os II fazendeiros" e pos s o Lr os, 
, julho de 1976 houve uma contenêa, que. resultou em morte de três 
.nvasores" das terras dos Xerentes e:: em ferimentos de três mero 
-os do grupo. Atualmente as autioxLdadee políticas locais querem 
ransferir a aldeia do Funil agravando as jã deterioradas relações 
ntre as part;es. 

(17) "GETAT susta 
Luis, 16-08-80. 

despejo em Ribeirãozinho". O Lmp ax-oi: al. , São 

( l8) DENOMINAÇAO AREA (ha} LOCALIZACAO 

Guaj aj ar a 13 .425 Rio Pindaré. Mun. de. Bom Jardim. 
Guajajara 175.000 Entre o~ rios Pindare e Carü. 
Guaj aj ara 131. 87 e, 18 Entre Barra do Corda e Gr aj ãu. 
Canela 125.000 Barra do Corda (MA). 
Canela 72.000 Burra <lo Cor<la. 
Guajajara 80.095 Grajãu (MA). 
Krikaty 300 .000 J:,C'.antes Altos (MA). 
Gaviões 30.900 Amarante do Maranhão. 
GaviÕes 50.000 Prôxiü.o a PA-70 (~A). 
Apinayê 85 .000 Tacantinõpolis (C-0). 
Xerentes - Tocan tíni a ( GO) • 
KrahÕ 600 .000 Goiatiru., ltacajã (GO) • 
Surui 23 .000 Marabã (PA) • 
KaiapO-Xicrim - ~io ltac~Ünas - Mai::abã < PA) • 

FONTE: CIMI-Ma 

- . . """ - .. - OBS.: llu t.1111d.i o c;....i:; • do:: gu.JJ,.t ,1w• t>:il.io d1:;111•t•::n:~ 1111111,1 d,1:: .ir-P.i:; 
mais confli tiv s da Pré-Amazonia Maranhense, e m Sem La Luzia. 
Para maiores € s clarecimentos lei é -se relatório do antropó 
logo Mércio Pereira G:Jmes de 20 ::.e:. maio de 19 80. (mime o.) 
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Os Guajajaras (Barra do Corda, Maranhão) da Aldeia Lagoa Com 

prida em agosto de 1979 em defesa de suas terras enfrentaram gri 

leiros e posseiros próximo ao povoado Centro do Felipe. Resultaram 
sete índios feridos. O governo e a FUNAI decidiram por remover as 

1 mil e 200 familias de posseiros dos povoados de Alto Aleqre e 

São Pedro dos Cacetes ambos situados na Reserva Canabrava, dos Gu~ 

jajaras. A Comissão Pró-Indio do Maranhão advertiu em nota distri 

buida à imprensa, a partir de uma permanência na área, em agosto 

de 1980, que o não cumprimento pelo governo da decisão tornada "po 

derá resultar a qualquer momento, em conflito armado entre índios 

e posseiros". Os posseiros estão atualmente desmatando a area pa 

ra situar seus roçados uma vez que não foi apresentada solução vi 

ãvel para sua condição. 

Os Kaiapós da Aldeia Gorotire em defesa da preservação de sua 

Reserva, cujas terras estava 1 sendo invadidas pelos 11fazendeiros" 

e as matas derrubadas para formar pastagens mataram 17 pessoas li 

gadas à Fazenda Espadilha {Conceição do Araguaia, Pará). 

Os Xicrim-Kaiapó da Aldeia Cateté (Sul do Pará) em revide a 

açao de três empresas madeireiras, que estavam extraindo mogno de 

suas terras e fazendo uso de um desfolhante que cega macacos e j~ 

butis invadiram fazendas e expulsaram seus ocupantes(l9). 

Diante destes conflitos e das demais questões que envolvem os 

grupos indígenas ante o não cumprimento pela FUNAI das disposi 

ções estabelecidas pelo Estatuto do Indio - Lei 6. 001/73 - que 

estipulava o prazo de cinco anos para a demarcação de todas as r~ 
e rv as indígenas do país, o procedimento governamental tem sido 

jue Le de afirmar o despreparo da FUllAI para solucioná-los. Pre 

encia-se, no momento, a um deslocamento de competência semelhan- 

te àquele observado com relação ao INCRA. o Ministro do Interior, 
em declaração à imprensa em 14-09-80, reconhece que a questão in 

dígena é mais complexa do que supunha e que para resolvê-la três 

instituições, doravante, passarão a dirigir a política indigenis 

ta: o Conselho de Segurança Nacional, o Serviço Nac~onal de InfoE 
mações e a FUNAI. Segundo ele "não hã necessidade, por enquanto, 

de subordinar a Fundação Nacional do !ndio diretamente à Presidên 
cia da República" (Jornal, do Bx-ae i l , 16-09-80). 

No conflito da Fazenda Espad~lha, inclusive, quem dirigiu os 

( 19) Cf. "Tndão s cai após matam 17 pessoas no Pará ao revidar 
agressão". Jornal do n x-ae i l., 04-09-80. 



trabalhos e autorizou o acesso da imprensa ã ãrea foi um membro do 

GETAT, o Major Marco Antonio Lucchini. 

A regularização fundiária pretendida pelo GETAT aparcce,pois, 
colada ao destino das reservas indígenas. Ela pode signifi.car a 
própria legalização da condição dos "invasores" das terras indíg~ 

nas. Pode representar urna desapropriação de parte de s t as re so r vas , 
dados os poderes de que dispõe o GETAT e de sua articulação com 

a política regional. Nada indica que os "fazendeiros", que se mel!! 

tém dentro das terras indígenas, serão removidos. Esta possibili 
dade ganha consistência num instante em que a FUNAI realiza uma re 
forma administrativa, que incentiva programas e convênios com os 

governos estaduais querendo delegar a estes algumas responsabili 
dades face à situação dos grupos indígenas. Chega-se a mencionar 
uma "descentralização da FUNAI" <20> ou mesmo urna "e s t adue Lí.z açào " 
através de uma maior autonomia concedidd às Delegacias Regionais. 

Novamente tal corno no caso do INCRA a resolução implica em 
associar Órgãos de função repressiva, que denotam uma concentração 

de poder, aos grupos de poder regional. Os II fazendeiros u que cnca!_ 
nam este poder local, adversários tradicionais dos grupos indíge 

nas, são vistos como aliados políticos dos órgãos governamentais 
o que no mínimo os fortalece e prenuncia uma tendência ao agrava 
mento dos conflitos. 

Esta iniciativa dos Grupos Executivos, antes mes 10 de apre 
sentar quaisquer resultados, está sendo projetada p az a outras r~ 

giões do país. Afirma-se que a experiência será transferida para 
as "áreas tensas do nordeste"(2l). 

Percebe-se que está em curso um projeto de centralização de 

poder, em torno do CSN, sobre os conflitos de terras em escala n~ 
cional. A questão da reforma agrária vai se tornando gradativamen 

t.e uma q ucn tão de o e qu ran ça nacional . Os Grupos como que po rmí, tem 

( 20) Vide Bo r dun a , n9 4 / 19 80. Rio de Janeiro. Comissão Pró - 
-Índio. 

Sobre a "descentralização da FUNAI": "Al.e ga+s e. que a ex 
tensão do território nacional, especificidade dos problemas ' 
indígenas em cada região, dificuldades de comunicação entre 
os postos indígenas e o centro decisório em Brasília e falta 
de verbas exigem medidas que dêem maior> autonomia às 11 De- 
] C}~ücL1:; Hl•ghmuj :: •.. 11 ( ih Í d. p,íe. :1) . 

( 21) Cf. 110 Governo aplicará nas áreas tensas do Nordeste' 
a mesma fórmula agrária do Ar-agua.i.e 11• Jornal do Brasil, 21 - 
04 - 80. 



a consecução deste projeto. Transcendem, neste sentido, a prJpria 

fonte de inspiração que serviu para moàelã-los. 

Segundo o Presidente do INCRA esta medida foi pensada a par 

tir da experiência do Grupo Executivo das Terras do Sudoeste do 
-(22} Parana • 

Ne s te caso do Pilr,m5., t.odav í a , Vi:ÚL' observar Heyundo .i 11..d L~ 
ra de Westphalen, Pinheiro Machado e Balhana ( 196 8: 49) , que o GETSOP 

foi criado não propriamente na II fase mais aqirda dos conflitos II e~ 

mo fazem crer os idealizadores do GETAT e do GEBAM, mas justamen 

te quando os litígios e os conflitos de terra estavam prestes a 
terminar. 

Segundo estes autores, destacados especialistas na história 
regional do Paraná, o quadro em que surge o GETSOP pode ser assim 

interpretado: 

"O Último incidente de terras de grande repercussao, 
verificou-se em julho de 1961 ( .•• ) 

Em 1962, um ano depois da reabertura do Departamento 
de Ter r'en que só titulara am favor dos poane í r-un , uxü; 
tian ainda cerca de 600 mil alqueires de terras em li tí 
gio, no Paraná. Estava contudo pacific:ada a questão a: 
grária. 

Desapropriadas as terras de Missões e Chapim, adis 
puta entre a União e o Estado do Paraná, fora resolvida 
por ecordo , reconhecondo zmhou ou Governou n dunfn í o d.i 
terra cano público, sem discriminação alguma, de tal ma 
neira que a titulação das terras seria realizada em fa 
vor dos seus reais ocupantes, caindo assim no domínio 
particular, inteiranente legalizadas. Fora criado tani)ém 
o Grupo Executivo para as teX'X'a.s. do Sudoeste do Paraná 
- GETSOP - com jurisdição cobre an árean elo torras l1111 

Litígio. Em meados de 1963, o Governo do Estado anunci 
ava que solucionara o problema da terra no Paraná haven 
do cessado os conflitos entre posseiros e g:ti lai.xoc ... " 
Cpág.49)(g.n.)C23 

(22) A idéia de criação do Grupo Executivo segundo o Presiden- 
te do INCRA: "Explicou que cm 19G2, .foi cr-Lado 1..> 1.·0Jt)t'dd1.., em 
funcionamento o Grupo E.xecut.ivo das Terras do Sudoeste do 
Paraná, com um modelo de cc mposição de rx pr-e s errt an tt.•s basi 
camente. igual ao GETAT e ~ ·bordinado ao Gabinete Mil i t a r- d a 
Presidência da República". Jornal do Eras i Z., O 2-0 2-80) . 

O Coronel Ruben Ludwig .orroborando 11lembr.a que se trata 
de algo inspirado no modelo de João G,">ulart e 'I'an cr-e d o Neves , 
na época do parlamentarismo, uma c o l uçiio que superou a fase 
mais aguda dos conflitos de t.e m- a no Paraná". J o xm al: do Bara-: 
ui.l, 21-0ll-(Hl.(e.11.) 

( 2 3) Wes tphalen, Cecília ; Pinheiro Machado, Brasi 1 ; Balhana, 
Altiva P. - "Nota prévia ao estudo da ocupação da terru.. nLJ Pa 
raná Moderno". Bo l-e t im da Universidade Fedcra.l do Pcu-anà , 
Dept'? de História, n9 7, 1968. 



o GETSOP é criado num contexto de coroamento da resolução dos 
conflitos de terra ou quando estes já estavam em vias de uma supe 
ração. Isto aceitando-se a interpretação dos autores ref·cridos , 
que também parece proceder a cortes segundo marcos institucionais: 
não-titulação /titulação. 

Apresenta-se diferentemente o cas o do GETl\T q ur- P um iírqnn 
nposto aos posseiros num momento em que os conflitos mantém-se in 

~nsos, acirrados e generalizados. Num momento em que antes de se 
alar em 11pacificação da questão agrária" fala-se em luta, em cho 
ues armados. 

o relatóri.o sobre os conflitos de terra no Maranhão apre sen 
ado pela CONTAG ao Ministro da Justiça, em fins de agosto de 1979, 
az referência explícita a "um clima de guerra dominando a região, 
nde a cada combate, as vitimas das violências , os t.r ahn Ib ado rc s, 
ao também os únicos que sofrem a ação policial,pois somente eles 
ao presos, enquanto os seus algozes continuam desfilando livre e 
mpunemente pelas ruas, praticando nova~ violências e arbitrarie 
ades'! (24>. Na mesma direção e num mesmo tom foi elaborado um le 
antamento pela Comissão Pastoral da Terra arrolando 128 confli 
os no Maranhão no decorrer de 197~ <25). Registra-se conflitos com 
Jrtes, escaramuças, tocaias e brigas com esfaqueamentos envolven 
:> posseiros e indígenas em confronto direto com grileiros e j a- 

- '26) ~nços em toda a regiao' . 

24) "Portel la recebe denúncia sobre gr-Ll agem'". O Lmp arv i al , 
São Luis, 23-08-79, pág.7. 

25) "No Maranhão, a Comissão Pastoral da Terra faz um levanta 
mento e constata 128 áreas de conflito''. O são Paulo. São 
Paulo, de 25 a 31 de janeiro de 1980, pp. 6,7. 

Cn,) De p o.i u de cr-Lado u GETAT o Blupu de t on c-c i çu« du /\J•c1gu.J1.i 
D. Patrick Joseph Hanrahan declarou ao Jo im a i do Brasil de 
10-02-80, página 7, que em sua região 16 pos se í.r-os haviam si 
do prese--;. 

Em l· de junho de 1 q 80 f o i ar s as s í.n ado em /\r.:ir,u..i Índ um 
líder sindical de e trabalhado1'e>s rurais da rer;i ::Ío: 

"Com dois tiros, um n.a c.llwc;.i e. outro 110 0t:.1 Üm,tgo I o i <.>n 
contrado morto, no município de Araguaína, Goiás, o lavrador 
Raimundo Ferreira Lima, canâi da to da Oposição à presidência 
do Si ndi ca to dos Trabalha e o re e Rurais de Conceição do Ara 
guaia e agente pastoral a~ Itaipavas. Acredita-se que o la 
vrador e J Íder s í rid i ca1 foi f_eq,1~..,s"trado e ,:rnr;af;fii n ado por 
llUet;lÕe:; dl• t c ru-u , llid:; .1111~·,,, •a·u n onu- Jigu1•11u 11t1111.J l i u t a 
de seis pessoas - entre e La s o padre Aristides - condena 
das ã morte. São elas as que mais se destacam na luta cm fa 
vor dos posseiros da região contra a e . ou. s âo de s u as, ter- 

(continua) 



Torna-se um absurdo político supor que a "questão agrária e~ 

teja pacã ãí cada'", quando ela permanece desenganadamente agravada. 

O que importa retomar para efeito de conclusão é que a ques 

tão da reforma agrária além de passar a ser pensada comJ uma ques 
tão de segurança nacional passa a ter uma aplicação dirigida por 

um aparelho repressivo de Estado. o objetivo a que se propõe é re 
alizar uma reforma fundiária prevendo distribuição de terras pu 

blicas e desapropriação de terras particulares. Tal aplicação ob 

jetiva ainda uma neutralização dos movimentos de trabalhadores ru 

rais e grupos indígenas que tem se confrontado com a implantação 

dos projetos agropecuários, madeireiroE e de extração mineral. 

Para a consecução destes propósitos o Estado não está empe 

nhado em confronto de natureza militar mas, sim em mobilizar os 

grupos de poder a nível regional. Quer dizer, pretende uma base 

política local capaz de fortalecer suas medidas autoritárias e bu 

rocráticas. Isto altera certas regras da política de ocupaçao re 
cente da Amazônia, pois, até então o governo federal decidia s o 

bre os destinos da região principalmente com o empresariado do cen 

tro-sul, que tem ai grandes propriedades e. empreendimentos, em d~ 

trimenta dos detentores do poder regional. Redefinem-se,em parte, 

as medidas de atuação dos órgãos do Estado na região. Ganha proe 

minência o Conselho de Segurança Nacional secundado pelo concurso 

direto nas decisões das forças políticas regionais. Assim, o Es 

tado mobiliza simultaneamente um aparelho repressivo considerado 

eficaz e os representantes da política local para a aplicação de 

sua "reforma agrária localizada". 

A legalização de posses não indica necessariamente, que uma 

política de distribuição de terras esteja prevalecendo sobre adi 

nãmica de concentração da propriedade da terra denunciada pela 

CONTAG, pe.La CNBB e pe La lillRA. Ela apont,« apcn cus p.ira um.: n•dl'Íl 
nição de alguns mecanismos que revestem de formas mais sofistica 

das a expropriação dos trabalhadores rurais. Nesta ordem é que o 

GETAT inova conservando. 

r-as ", ("Lider sindical e agente pastoral do Pará é anc es s í+ 
nado com dois tiros". ão rn al: do Brasil,, 02-0ó-80). 

Em 30 de agosto de 1970 dois gerentes de fazenda e um sol 
d,·Hlnd.iPnlÍl·i.i Milil.tr' fc,r•,1111 11101•10:: 1•111 Vi i.. H1111.Jn11, 1111111i1•í= 
pio de Sc10 Dom.i n gou do Cap i m , 11<.1 r-e g.i ao nu I d<., l't.11•:i.. ~;c.guu.Ju 
dados fornecidos pt.!la imprensa 11Foi o 11.C? soldado da PM mor 
to este ano no interior do Pará". (Jornal,. do Brasil, tll-OCJ- 
80). 


