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“Que impede a vida?  Quem não deixa o homem ser ele 

mesmo, realizando suas potencialidades todas?  Que atrapalha o 
projeto-homem, dentro do grande projeto-mundo? 

É o problema que as ciências sociais têm pela frente, cada vez 
mais. 

Há infinidade de respostas buscadas no chão, nos dados 
científicos imediatos, na análise da sociedade contemporânea e na 
alienação que a marca. 

Bastará essa verificação?  Não se pode procurar também, de 
outro modo, a alienação chamada inconsciência?  Não é lícito, na 
ficção, buscar o medo velho que mora para lá dos olhos?  Não é bom 
vasculhar telhado e porão? 

Cada pessoa, cada família, cada povo, cada civilização tem 
essas dependências carregadas de fantasmas e aderências.  A gente se 
esquece de buscar também aí as amarras do homem. 

Cada um vai construindo sua vida, sua verdade, com os dados 
de sua experiência particular e se esquece das heranças culturais que 
recebe. 

Entra sorrateiramente um mundo de convenções, de 
formalidades, e de hábitos que acabam como tribunal de apelação 
para aquilo que a vida não sabe ainda resolver.  E o homem fica 
escravo desses mitos cada vez mais bem vestidos. 

É preciso libertar o homem de seus condicionamentos pessoais 
e culturais, para que possa emergir o eu consciente, o eu pleno e livre, 
único capaz de viver. 

É preciso ampliar a faixa do consciente, reduzindo o campo 
das forças cegas, da opressão e do medo velho que pesam nos ombros 
e para lá deles.  Libertar é muito mais que fazer diagnóstico.  É 
pesquisa que vai além da cabeça, pois exige também emoção.  Exige o 
susto de ver e sentir com realismo o que está por dentro. 

Eu tentei fazer isto: ir ao ontem do homem e do mundo, espaço 
e tempo, pelo caminho do avesso.  E ver, nessa noite interior, nesse 
sono da ilha-homem, na visão do mal, uma esperança nova para quem 
tiver a coragem de fazer a jornada do lado de lá...” 

 
Marcos A. Noronha 

 



R E S U M O 

 
 
A dissertação busca avaliar o papel desempenhado pelos atores envolvidos no processo de 

implantação e institucionalização da reforma agrária no assentamento Herbert de Souza 

(Betinho), situado no Distrito de Engenheiro Dolabela do município de Bocaiúva em Minas 

Gerais. As questões mais relevantes apontadas pelo estudo, distinguindo-o de outras 

experiências de reforma agrária conhecidas no período recente no Brasil foram, em primeiro 

lugar, o papel de extrema centralidade desempenhado pela Comissão Operacional de Reforma 

Agrária (CORA), principal ator institucional na implementação da reforma agrária em Minas 

Gerais na Administração do Governador Eduardo Azeredo. Em segundo lugar, pode-se 

verificar a ausência do MST - o mais importante ator político do processo de reforma agrária 

no Brasil –  em todo o processo. A diversidade de personagens e instituições envolvidos no 

assentamento fez do Projeto “Betinho” de reforma agrária um verdadeiro laboratório para 

observação privilegiada de múltiplas experiências. O desempenho de relativo sucesso da  

CORA na formulação e implementação do Projeto pode ser creditado, em grande medida,  a 

sua vinculação  direta ao Governador; ao apoio irrestrito da Secretaria de Estado da Educação; 

ao grau elevado de informalidade, tanto interna como nos contatos institucionais e políticos 

com atores relevantes; e, ao envolvimento dos técnicos e funcionários com os objetivos do 

órgão. Entretanto, se as características acima mencionadas permitiram que se verificasse uma 

“fase heróica” no desempenho da CORA, elas também foram responsáveis pela dissolução da 

mesma na mudança do Governo. Pode-se verificar que, para isso, contribuíram a sua forte 

identificação com o Governo anterior, aliada à ausência de uma maior institucionalização e à 

inexistência de controle sobre recursos estratégicos. Assim, apesar do “espírito de missão” de 

seus membros e do desejo de implementar a reforma agrária e forjar organizações de 

trabalhadores rurais fortes e autônomas, passados quatro anos de sua extinção, o patrimônio 

deixado pela CORA é  bastante ambíguo. 

 



ABSTRACT 

 
 
The dissertation evaluates the role played by the actors involved in the implantation process 

and institutionalization of the land reform in Herbert de Souza (Betinho) area, located in the 

District of Engenheiro Dolabela of the Bocaiúva municipality in Minas Gerais.  The most 

relevant finding of the study, which distinguish the experience from other known land 

reform experiences in the recent period in Brazil was, in first place, the extreme centrality 

of the Operational Commission of Land Reform (CORA), the most important institutional 

actor in the implementation of the land reform in Minas Gerais during Governor Eduardo 

Azeredo administration.  In second place, the absence of MST, the most important political 

actor of the land reform process in Brazil – can be verified – in the whole process.  The 

diversity of the actors and institutions involved in the process made it a true laboratory of 

the land reform.  The relative success of CORA in the formulation and implementation of 

the project can be credited, in great measure, to its direct link with the governor; to the 

unrestricted support of Secretaria de Estado da Educação; to the degree of informality, both 

intern and in the institutional and political contacts with relevant actors; and, to the 

technicians’ and employees commitment to the objectives of the CORA.  However, if the 

characteristics above mentioned allowed us to distinguish a “heroic phase” of the role 

played by CORA, they were also responsible for the dissolution of this instance at 

beginning of the next governor mandate.  It was verified that, such a dissolution can be 

attributed to the strong identification of CORA with the previous government, allied to 

absence of a larger institutionalization and to the inexistence of control on strategic 

resources.  Therefore, despite, the “spirit of mission” of CORA’s members and the desire to 

implement the land reform and to forge strong and autonomous organizations of rural 

workers, after four years of it’s extinction, the patrimony left by CORA is quite ambiguous. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O objetivo dessa dissertação é analisar o papel desempenhado pelo poder público – 

através de representantes dos três níveis de governo1 - e pela sociedade civil, organizada ou 

não2, no projeto de reforma agrária do assentamento Herbert de Souza. Situado nas terras da 

Usina Malvina - Distrito de Engenheiro Dolabela, município de Bocaiúva, Minas Gerais - o 

projeto foi implementado como alternativa para a solução dos problemas jurídicos e sociais 

desencadeados pela falência da Usina Malvina S/A, um grande empreendimento 

sucroalcoleiro que chegou a fabricar três milhões de sacos de açúcar e seis milhões de litros 

de álcool no início dos anos 70.  

Partiu-se da hipótese de que o referido projeto somente foi possível a partir de mudanças 

institucionais independentes, ocorridas quase simultaneamente, nos níveis estadual e local. O papel 

do Governo Estadual com a criação da CORA (Comissão Operacional da Reforma Agrária) - 

principal agente público atuante na implementação da reforma agrária em Minas Gerais durante a 

Administração Eduardo Azeredo - e a eleição de um Prefeito que apoiou o projeto desde o seu início 

poderiam explicar as mudanças nas correlações de forças políticas locais que propiciaram a eclosão 

do processo de reforma agrária em Bocaiúva.  

Visando o levantamento dos dados necessários à elaboração dessa dissertação foram 

realizadas diversas viagens ao local do projeto nos últimos três anos, de forma a acompanhar, 

“in loco”, as principais transformações conjunturais ocorridas durante esse período. A maior 

parte das quarenta e cinco entrevistas abertas através das quais foram colhidos depoimentos 

de representantes dos diferentes atores envolvidos no processo3 foi também realizada nessas 

ocasiões. 

A primeira etapa dessas entrevistas foi realizada em julho de 2001 e a segunda etapa 

entre julho e outubro de 2002, tendo sido ouvidos representantes da CORA, do INCRA, da 

FETAEMG, da Prefeitura de Bocaiúva, do Sindicato Rural, além de moradores de Engenheiro 

Dolabela, assentados, ex-funcionários da Usina Malvina, membros da Cooperativa local e de 

Associações, essas últimas criadas posteriormente à implantação do Projeto.  
                                                 
1 Governo Federal (INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Governo Estadual (CORA 
– Comissão Operacional de Reforma Agrária, Secretaria de Estado da Educação), Prefeitura Municipal de 
Bocaiúva.  
2 FETAEMG (Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais), Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Açúcar e de Álcool de Bocaiúva, Associação 
de Moradores de Engenheiro Dolabela, assentados, Cooperativa Nossa Lavoura e moradores do povoado de 
Engenheiro Dolabela. 
3 Foram utilizados na dissertação os depoimentos de 33 pessoas entrevistadas (vide, em listagem anexa, o perfil 
dos entrevistados). 



 14 

Além disso, foi realizada uma ampla pesquisa sobre o tema envolvendo dezenas de 

notícias e reportagens divulgadas pela imprensa. Foram consultados os jornais Estado de 

Minas, Minas Gerais, Hoje em Dia, O Tempo, Folha de São Paulo, jornais do Município de 

Bocaiúva e da região, a revista Informativo Rural, além de boletins e da revista Catolicismo - 

editados pela TFP (Tradição, Família e Propriedade). Foram, ainda, consultados artigos e 

trabalhos acadêmicos e, por fim, documentos oficiais, legislação, atas de reuniões e relatórios 

produzidos pelos órgãos públicos diretamente relacionados ao nosso objeto de estudo, quais 

sejam o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Prefeitura Municipal de Bocaiúva, INCRA, 

RURALMINAS (Fundação Rural Mineira de Colonização e Desenvolvimento Agrário), 

CORA e FETAEMG. 

Uma questão metodológica, no caso em pauta, de difícil enfrentamento, seria 

responder a pergunta: como é possível ao autor - que teve participação relevante no evento 

social avaliado - elaborar uma dissertação de mestrado sobre esse tema, minimizando 

possíveis interferências de ordem política, ideológica e, especialmente, existencial? Mesmo 

ciente da necessidade de manter um distanciamento do objeto de estudo, pareceu necessária 

ao autor a adoção de uma postura objetiva que pudesse, se não garantir, pelo menos mitigar as 

possíveis parcialidades na realização das análises. Após ampla e demorada reflexão, foi feita a 

opção por privilegiar - até mesmo na narrativa do processo de implantação do Projeto Herbert 

de Souza - não as palavras do autor da dissertação, e sim a fala dos diversos atores envolvidos 

no referido processo. Em outras palavras, na medida do possível, tentou-se privilegiar na 

narração os discursos dos agentes, reservando ao autor preferencialmente as interpretações 

analíticas. 

A princípio pode parecer estranha a proposta de uma dissertação sobre o mencionado 

tema no “Mestrado de Ciências Sociais: Gestão das Cidades”, da PUC / MINAS. 

Entretanto, trata-se de um estudo de fronteira (daí o título metafórico Quando o Campo 

encontra a Cidade) uma vez que – como se verá ao longo desse trabalho – o processo de 

reforma agrária criou novos conflitos entre os diversos atores envolvidos, engendrando uma 

clivagem entre a população urbana do distrito e os assentados no Projeto Herbert de Souza.  

Seguindo a trilha de diversos autores contemporâneos, consideram-se equivocadas 

posturas que se pautam por uma dicotomia campo - cidade. Nesse sentido, buscando justificar 

a escolha do tema, na seção inicial do primeiro capítulo da dissertação é discutido o “contínuo 

rural urbano”. Esse capítulo, com exceção da parte inicial, é dedicado também a explicitar 

alguns paradigmas e autores que inspiraram as análises realizadas. Assim, uma segunda seção 
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é dedicada ao tema ação coletiva e associativismo e, a última, a considerações sobre atores e 

instituições. 

O capítulo 2, estruturado em diversas seções, narra de forma sucinta a trajetória 

histórica da questão agrária, a destinação das terras, o relacionamento entre proprietários e o 

Estado, a legislação sobre a propriedade de terras. 

No capítulo 3 são abordadas as formas de organização dos trabalhadores rurais nasa 

diferentes fases da história brasileira, além de ser apresentado um quadro atual da reforma 

agrária em Minas Gerais. 

O capítulo 4 descreve a constituição, formação e evolução da fazenda-cidade de 

Engenheiro Dolabela, ou seja, a relação entre os diferentes atores que detêm a propriedade da 

área ao longo de 72 anos e os trabalhadores rurais, assim como as principais transformações 

econômicas e sociais ocorridas no município de Bocaiúva, delineando-se, assim, o “pano de 

fundo” para realizar-se o estudo de caso. 

O capítulo 5 - núcleo central da Dissertação - analisa a construção do Projeto de 

Assentamento Herbert de Souza a partir da participação dos diversos atores institucionais e 

sociais, entre os anos de 1996 e 1998, durante o governo Eduardo Azeredo. Posteriormente, 

no Capítulo 6, é realizado um breve apanhado das mudanças ocorridas no período mais 

recente (1999-2002), que evidenciam as alterações na correlação das forças políticas no 

Município de Bocaiúva e, também, a luta pela hegemonia no interior do projeto, luta esta que 

se manifesta, inclusive, pelo surgimento de novas formas de organização dos assentados.  

Finalmente, nas “Considerações Finais” (capítulo 7), optou-se por um balanço 

analítico aberto em que são discutidas algumas questões de maior centralidade referentes ao 

tema, tentando-se, sobretudo, ressaltar as idiossincrasias de um estudo de caso que, ao destoar 

do cenário nacional, explicita a força, as complexidades e riquezas da realidade regional.  
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CAPÍTULO 1 

A SINERGIA CAMPO-CIDADE: AÇÃO COLETIVA E ASSOCIATIVISMO 

 
 

           As relações entre o campo e a cidade no Brasil são, atualmente, muito mais complexas 

e ricas do que no passado. Há urgência de análises nesta direção, entre outras razões, dado ao 

grande número das pequenas aglomerações urbanas1 que interagem fortemente com a região 

rural circunvizinha. 

Atualmente, tanto no Brasil como na maioria dos países ocidentais, prevalece a 

opinião que associa a cidade ao progresso, o campo ao atraso e que desemboca numa idéia 

subentendida de que a única solução para as populações rurais é o êxodo massivo, fazendo 

das zonas rurais “um lugar em que se pratica a agricultura quase sem homens ou um jardim de 

reserva ambiental” (Abramovay e Sachs, 1998:1). 

Existe ainda um potencial inexplorado de desenvolvimento das zonas rurais dentro de 

uma estratégia que privilegie o “contínuo rural-urbano” (e não sua oposição).  Segundo 

Queiroz, ao invés de lidarmos com processos novos que tomam o lugar dos antigos, a 

tendência brasileira é somar os processos novos aos antigos, ou interpretar os processos novos 

dentro da ótica dos antigos, de tal modo que o antigo nunca é aniquilado. (Queiroz, 1978) 

No Brasil, o processo de configuração urbana pode ser caracterizado em três etapas: a 

primeira, abrangendo todo o período do Império Colonial, até meados do século XX; a 

segunda, de 1930-1950; e, a terceira, depois da década de 1950, quando tem lugar uma 

urbanização fulgurante em função da penetração do capital monopolista e da criação de 

condições gerais urbanas pelo Estado. Em 1940, apenas um terço dos 42 milhões de 

brasileiros vivia em cidades. Em 2000 este índice rompe a barreira dos 80%, com cerca de 

140 milhões de pessoas residindo em áreas urbanas. (FIBGE, 2001) 

É verdade que este tipo de processo deu lugar ao que Vilmar Faria (1991) chama de 

“sistema urbano” em que, apesar da imensa concentração populacional nos grandes centros, 

há um conjunto muito diversificado e freqüentemente dinâmico de pequenas e médias cidades 

em todas as regiões.  

 

 
                                                 
1 Há uma grande controvérsia sobre a classificação das cidades por tamanho, entre outras razões, porque há 
enormes diferenças, mesmo entre cidades do mesmo porte, em especial devidas à diversidade dos tipos de 
atividades urbanas que abrigam. De toda forma, ao se adotar o patamar oficial brasileiro de 20 mil habitantes 
(que aparece de forma direta ou indireta em Leis, Políticas e Programas Públicos), constata-se que a maioria dos 
nossos municípios se enquadra nesse perfil. 
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1.1 - O “Contínuo Rural Urbano” 

 
 
Quando são estudadas as funções da urbanização no desenvolvimento brasileiro é 

necessário levar em consideração três aspectos centrais: 

a) A população rural no Brasil é definida de maneira negativa, isto é, como aquela que 

não é urbana. (Faria, 1991; Graziano da Silva, 1997) O critério de identificação do urbano é 

praticamente administrativo: são consideradas urbanas as populações que vivem nas sedes dos 

municípios e até nas sedes dos distritos, independentemente do seu tamanho2. Caso, por 

exemplo, houvesse um limite de densidade populacional para definir o caráter urbano e rural 

de uma certa área, o índice brasileiro de urbanização seria bem menor do que aparece nas 

estatísticas. Martine, por exemplo, sugere que sejam considerados rurais os assentamentos 

humanos com menos de 20 mil habitantes. A aplicação deste critério nos conduziria, em 1991, 

a mais de 40% de população rural entre brasileiros. (Martine apud Abramovay e Sachs, 1998) 

b) A urbanização brasileira enraíza-se não apenas na força atrativa de suas cidades, 

mas sobretudo naquilo que Binswanger chama de “expulsão prematura do campo”: o Brasil 

faz parte daqueles países cujo crescimento agrícola apoiou-se, em grande parte, num conjunto 

de subsídios públicos que barateou o custo de mecanização agrícola e acelerou o ritmo de 

expulsão da mão de obra do campo. (Veiga apud Abramovay e Sachs, 1998)3 

c) É preciso superar a dicotomia rural-urbano: se a “urbanidade” for definida não só 

como um local geográfico de residência, mas como um conjunto de atributos associados ao 

acesso a bens e serviços elementares constitutivos da cidadania, ao emprego e à moradia 

decente, então, é claro que nem todos os que saíram do campo estão de fato “urbanizados”. 

Há que se fazer a distinção entre “desruralização” e urbanização, uma vez que, em todo o 

mundo e no Brasil existe uma quantidade de indivíduos vivendo em verdadeiras “pré-

cidades”, constituídas por favelas e bairros periféricos, com altos índices de violência, 

precariedade social e degradação ambiental. (Abramovay e Sachs, 1998) 

                                                 
2 O Brasil não é o único país onde é controversa a definição do urbano. Na China, onde, de acordo com as 
estatísticas, 29% do seu território é considerado urbano, este total inclui áreas de baixa densidade populacional 
voltadas para a agricultura, uma vez que, naquele país, a definição do urbano usa critérios administrativos. Por 
outro lado, certas áreas consideradas como rurais do litoral da China estão, na realidade, desenvolvendo um 
padrão disperso de urbanização. (The World Bank apud Abramovay e Sachs, 1998) 
3 O clássico trabalho de Paul Singer sobre o processo de urbanização brasileira distingue dois tipos de migração 
rural-urbana: “por fatores de estagnação” e “por fatores de mudanças”. O primeiro seria decorrente da estrutura 
arcaica do latifúndio improdutivo e seria o mais danoso pois, além de expulsar a população do campo, não cria 
empregos urbanos. O segundo seria decorrente da modernização do campo – como ocorreu na maioria dos países 
capitalistas desenvolvidos – e, pelo menos, teria em relação ao primeiro a vantagem de aumentar a produtividade 
agrícola e criar demandas por novas atividades econômicas, como produção de sementes, defensivos agrícolas, 
tratores, máquinas, financiamento de pesquisas, entre outras. (Singer, 1973) 
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Nesse sentido, o desenvolvimento rural com ênfase em pequenos e médios produtores 

rurais, bem como em cooperativas criadas pelos mesmos, além de contribuir para reduzir o 

ritmo da migração rural-urbana, pode dinamizar a economia nacional através do efeito 

multiplicador do aumento das rendas tanto da população rural como dos moradores das 

pequenas cidades a elas vinculadas. Quanto melhor sucedida for a política de 

desenvolvimento rural de cunho social, maior será a quantidade de recursos disponíveis para a 

efetiva urbanização dos que já estão nas“pré-cidades”.  

Não se trata, portanto, de contrapor as duas políticas, nem de negar os efeitos 

civilizatórios desempenhados pelas cidades na história da humanidade, e sim de propor uma 

estratégia de busca de sinergia, em lugar de apresentar os desenvolvimentos urbano e rural 

como alternativas excludentes.  

Assinalam Abramovay e Sachs que, de modo geral, insiste-se em ressaltar o efeito 

multiplicador do crescimento urbano sobre a demanda de produtos agrícolas; no entanto, não 

se dá a mesma importância à demanda por produtos e serviços urbanos gerada pelo aumento 

das rendas no meio rural - sob o efeito combinado de um crescimento da produção 

agropecuária, da difusão de indústrias no meio e de uma distribuição mais eqüitativa da renda 

gerada. Registre-se que, nesse contexto, a reforma agrária desempenha papel importante.  

No caso brasileiro, há razões para insistir nessa abordagem alternativa: 

a) O Brasil dispõe, ainda hoje, de possibilidades excepcionais de desenvolvimento 

rural por possuir a maior reserva de terras agricultáveis do mundo, condições hídricas e 

climáticas propícias à agricultura, além da produção de massa florestal e aquática. 

(Alexandratos apud Abromavay e Sachs, 1998) 

b) A existência de um tecido capilarizado de pequenas e médias cidades é um trunfo 

para a descoberta de novas oportunidades de desenvolvimento e para formação de uma 

dinâmica construtiva nas relações cidade-campo em escala local e microrregional.  

c) Frente aos desafios da globalização, Abromavay e Sachs (1998) têm enfatizado que 

“a resiliência das economias nacionais depende em grande parte do vigor dos mercados 

internos”.  

Conforme estes estudiosos, as relações cidade-campo não podem ser consideradas 

como um tema à parte: trata-se de um assunto que envolve o próprio projeto nacional “que 

tipo de desenvolvimento o país pretende alcançar, com que formas de organizações e 

apoiados em que estruturas institucionais”. 

Entende-se que se deve partir do conceito de um contínuo rural-urbano, dentro do qual 

é necessário buscar todas as sinergias entre seus diferentes componentes, de forma a superar a 
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tradicional oposição cidade-campo, com o subentendido viés urbano e a idéia implícita de que 

a solução última consiste no esvaziamento do campo. 

A formulação de propostas concretas para reestruturação das relações cidade-campo 

conduz ao resgate da importância dos pequenos e médios municípios e das políticas públicas 

focalizadas, que vêm ganhando espaço crescente na vida política brasileira desde a 

redemocratização e a promulgação da Constituição Federal de 1988.  

Portanto, considera-se de fundamental importância a exploração das oportunidades 

que um novo padrão de interação entre o rural e o urbano podem oferecer ao desenvolvimento 

do país. Assim, mesmo que essa Dissertação trate de um estudo de caso, acredita-se que 

trabalhos como o aqui proposto se justificariam por fornecer subsídios que contribuem para 

aprofundar o conhecimento acadêmico sobre as relações existentes entre o rural e urbano no 

Brasil. 

Destaca-se, entretanto, que a abordagem utilizada ao longo desse trabalho sobre a 

“Fazenda-Cidade” de Engenheiro Dolabela prioriza a questão dos atores - incluindo as 

relações entre os mesmos e os formatos institucionais -, do associativismo e da ação coletiva, 

motivo pelo qual trata-se, a seguir, de explicitar alguns paradigmas adotados na análise dessas 

questões, mesmo que de forma sucinta.  

 

 

1.2 - Ação coletiva e Associativismo 

 

 

É importante salientar, no estudo de caso aqui realizado, a necessidade de se 

compreender a lógica da ação coletiva dos atores envolvidos na construção cotidiana da 

relação campo-cidade.  

Na literatura especializada há inúmeros autores que se preocuparam em explicitar as 

condições sob as quais indivíduos isolados admitem engajar-se numa ação conjunta para 

fortalecer ou defender suas posições ou seus interesses. Nesse sentido, a questão de fundo 

seria identificar as razões que moveriam os indivíduos em direção à participação e, 

simultaneamente, que motivos fariam com que uma parcela significativa da população 

permanecesse sempre à margem deste processo.  Apesar de muitos cientistas sociais terem 
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discutido esta questão, a referência clássica no debate moderno é, ainda, o texto de Mancur 

Olson4. 

No centro da formulação de Olson, está o conceito de ação coletiva enquanto 

“problema da coordenação de decisões privadas, quando se trata de alcançar um objetivo 

compartilhado.” (Santos Junior, 2000: 114)  O principal instrumento teórico metodológico 

para sustentar as análises da questão da ação coletiva tem como base as teorias dos jogos, em 

que se destacam o conhecido dilema do prisioneiro5 e o problema do carona (free rider)6. 

Olson procura questionar a premissa de que “grupos de indivíduos com interesses 

comuns usualmente tentam promover estes interesses comuns”, mesmo quando tais interesses 

refletem objetivos econômicos. A análise da ação coletiva pré-olsoniana partia da premissa de 

que membros de um grupo orientavam suas ações em função de interesses individuais e que a 

maximização dos benefícios coletivos refletir-se-ia nos ganhos individuais. Olson questiona 

essa premissa, refutando a idéia de que, pelo simples fato de pertencerem a um grupo (em 

especial no que se refere a grandes grupos ou organizações), os indivíduos agiriam 

racionalmente com relação aos interesses desse grupo, da mesma forma como agiriam 

racionalmente para perseguir seus interesses particulares, dizendo que nem sempre (ou quase 

nunca) isto vem a acontecer. (Olson, 1999: 15) 

Isso porque, ao perceber que o seu comportamento individual teria baixa significância 

para o resultado dos interesses do grande grupo, a tendência da maioria dos participantes seria 

evitar os “custos de participação”, uma vez que não poderiam ser penalizados pela não 

incorporação dos possíveis bens públicos ou coletivos porventura logrados nesse processo.  

Umas das conclusões de Olson é que, para ampliar o nível de participação, os 

organizadores desses grupos devem lançar mão dos chamados incentivos seletivos, como 

forma de garantir maior envolvimento dos indivíduos na luta geral. Segundo Olson, “sanções 

e recompensas são incentivos seletivos, isto é, são incentivos do tipo que pode ser utilizado 

                                                 
4 A Lógica da Ação Coletiva foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1965 e republicado em 
1971, quando foi acrescido de um importante posfácio onde o autor busca discutir e responder às principais 
críticas levantadas sobre o seu polêmico e clássico livro. No Brasil, A Lógica da Ação Coletiva somente foi 
publicado em 1999. 
5O dilema do prisioneiro, o mais conhecido dos jogos, parte da seguinte situação: “Dois prisioneiros, suspeitos 
de terem colaborado num crime, são colocados em celas separadas. A polícia diz a cada um que será libertado se 
denunciar o outro e este não o denunciar (4). Se denunciarem um ao outro, ambos receberão três anos de 
reclusão (2). Se ele não denunciar o outro, mas o outro o denunciar, será condenado a cinco anos (1). Se nenhum 
denunciar o outro, a polícia tem provas suficientes para mandar cada um à prisão por um ano (3).” Segundo o 
jogo, a opção mais provável de ambos os jogadores será a não cooperação, resultando na opção (2). 
6Dada uma situação (jogo) em que o resultado seja a produção de um bem coletivo qualquer, o free rider 
(carona) se caracteriza pela estratégia individual de deixar aos outros participantes a opção dessa provisão, 
beneficiando-se do bem em questão sem o custo de sua contribuição. (Santos Junior, 2000: 114) 
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para mobilizar um grupo... o indivíduo recalcitrante pode ser colocado no ostracismo, e o que 

colabora pode ser convidado para o centro do círculo privilegiado” (Olson, 1999: 73).  

Ou seja, esses incentivos poderiam ser positivos, expressando-se, por exemplo, através 

da exaltação pública dos membros mais assíduos, através de festas, músicas, etc. Ou 

negativos, quando manifestos através de piquetes de greve, alusão pública negativa aos que 

não comparecem às mobilizações, entre outros. 

No caso estudado, como se verá ao longo da dissertação, a ação decidida do Governo 

Estadual através da CORA funcionou como um incentivo seletivo ao maior envolvimento dos 

trabalhadores rurais, pois tanto diminuiu consideravelmente os custos de participação dos 

interessados quanto aumentou fortemente a possibilidade de êxito do empreendimento. Em 

outras palavras, dentro de uma perspectiva olsoniana, a possibilidade de uma relação 

custos/benefícios mais vantajosa para os potencialmente beneficiados pela reforma agrária 

aumentou consideravelmente com a entrada em cena do Governo Estadual.  

Por sua vez, os moradores urbanos - na sua maioria assalariados vinculados à antiga 

Usina ou ao comércio e serviços, profundamente dependentes dos resultados econômicos da 

empresa – se mostraram, na sua grande maioria, reticentes em apoiar a implementação do 

projeto de reforma agrária, contrapondo como alternativa o soerguimento da Usina, proposto 

pelas elites tradicionais com o apoio do sindicato dos trabalhadores da empresa. 

Buscando superar o “dilema olsoniano”, Robert Putnam (1996) parte da constatação 

de que autores como Olson, ao considerarem a transgressão como atitude racional a ser 

adotada pelos participantes de um grupo social, subestimam a cooperação voluntária, 

freqüente em muitas situações. O autor reconhece, entretanto, que para a dinamização do 

comportamento cooperativo é fundamental a existência de instituições formais capazes de 

reduzir os custos da fiscalização dos possíveis infratores e de fazer cumprir os acordos 

estabelecidos entre as partes.  

Com base nessas premissas, Putnam busca entender as razões pelas quais certas 

instituições seriam capazes de superar a lógica olsoniana da ação coletiva, enquanto que 

outras não o fazem. A resposta estaria no fato de as primeiras contarem, entre seus atributos, 

com limites claramente determinados, com participação dos interessados na definição das 

regras do jogo, com a aplicação de sanções crescentes aos transgressores e com a adoção de 

instrumentos poucos onerosos para o equacionamento dos conflitos. A emergência, o curso da 

ação e os resultados alcançados por essas instituições dependeriam, fundamentalmente, do 

contexto social.  
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É assim que, a partir dos resultados de sua longa pesquisa, Putnam explica a enorme 

diferença entre o sul e o norte da Itália no enfrentamento dos dilemas da ação coletiva, 

tomando como base o conceito de “capital social”. No sul, onde o estoque de capital social 

disponível é escasso, a “vida coletiva é atrofiada”, pela incapacidade de haver cooperação em 

proveito mútuo. Longe de significar ignorância ou irracionalidade, a não cooperação seria 

produzida pela ausência de confiança mútua, a partir da qual a maioria dos atores seria levada 

a assumir uma atitude oportunista. Em outros termos, por falta de confiança nos seus pares, 

adota-se quase sempre uma opção sub-ótima decorrente do cálculo de não cooperação do 

parceiro, ou seja, opta-se pela postura “dos males o menor”. No norte da Itália, por sua vez, a 

disponibilidade de capital social seria capaz de garantir o dinamismo econômico e um bom 

desempenho governamental.  

Putnam define capital social como um bem público, representado por atributos da 

estrutura social, tais como confiança e disponibilidade de normas e sistemas, que servem 

como garantia entre os atores, facilitando ações cooperativas. O capital social tem como 

componente básico a confiança cívica, fundadas nas regras de reciprocidade e nos sistemas de 

participação.  

Cumpre destacar aqui que os sistemas de participação cívica constituem, segundo o 

autor, uma forma especial de capital social. São representados por sindicatos, associações, 

partidos políticos, cooperativas... etc., onde se observa intensa permuta interpessoal 

horizontal. Ou seja, essas instituições se assentam em uma relação simétrica entre agentes de 

igual poder, garantindo condições para que se promovam regras de reciprocidade, 

aumentando as possibilidades de informação sobre a confiabilidade dos indivíduos e também 

elevando os custos individuais das transgressões.  

Putnam argumenta que tanto a confiança-reciprocidade quanto a dependência-

exploração seriam capazes de produzir equilíbrios estáveis, garantindo a unidade de uma 

sociedade. Entretanto, seriam observadas acentuadas diferenças na eficiência e nos resultados 

do desempenho institucional de cada uma dessas situações. Os dilemas da ação coletiva 

seriam enfrentados com maiores chances de sucesso através dos sistemas horizontais de 

participação cívica, favorecendo o bom desempenho governamental. 

Os cidadãos de uma comunidade cívica demandam um bom governo, reivindicam 

serviços e equipamentos públicos e são capazes de agir coletivamente nesse sentido. Já em 

regiões menos cívicas, onde o capital social é escasso, sem regras e sem sistema de 

participação cívica, o equilíbrio social seria mais instável.  
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Sob a abordagem de Putnam, percebe-se que no caso estudado a tradição de 

participação cívica é bastante incipiente em toda a região em que se situa o Projeto. De início, 

mesmo o MST (Movimento dos Sem Terras) - principal ator nacional da sociedade 

organizada no processo de reforma agrária no país nos anos 90 - não tem influência no projeto 

local. 

A organização dos trabalhadores de maior peso, como se verá, apesar da retórica 

progressista, apresenta uma tradição hierárquica e formalista bastante forte. Mais próximas 

ainda do “Sul da Itália Putniana” estariam as relações das elites tradicionais tanto com os 

trabalhadores rurais como com os empregados da usina, funcionários administrativos e 

pequenos comerciantes da “Fazenda - Cidade”. 

Do ponto de vista da abordagem deste trabalho, outra questão fundamental a ser 

considerada é a distinção entre o tipo específico de ação coletiva que caracteriza os 

movimentos sociais e outros tipos de ação organizada, especialmente aquelas que se pautam 

por um sistema de solidariedade de natureza instrumental-reivindicativa.  

O termo movimento social está intimamente ligado à mudança social (ou, em alguns 

casos, a evitar um processo de mudança em curso) e vários aspectos das sociedades 

contemporâneas são, provavelmente, conseqüências das ações dos movimentos sociais. Estes 

desafiam estruturas institucionais, modos de viver e de pensar, normas e códigos morais. 

Portanto, procuram assegurar ou transformar valores básicos que regulam a ordem 

institucional de uma sociedade, como por exemplo, direitos de cidadania, defesa da ecologia, 

direito à propriedade, distribuição de bens na sociedade, enfim, todo e qualquer movimento 

coletivo orientado para fins de natureza normativa e ideológica. (Azevedo e Prates, 1991) 

O compromisso fundamental de um movimento social e a razão de ser de sua 

organização é a mudança (seja ela progressista ou reacionária). Esse compromisso se baseia 

na vontade consciente, no compromisso normativo e na participação ativa por parte de seus 

seguidores.  

Assim, o elemento básico que caracteriza os movimentos sociais é o seu empenho 

coletivo deliberado para realizar mudanças em qualquer direção e por quaisquer meios, não 

excluindo violência, ilegalidade, revolução ou criação de comunidades utópicas. 

Ainda conforme Azevedo e Prates, esta definição não implica que os movimentos 

sociais  não possam  se  envolver  em  atividades  coletivas  voltadas   para   ganhos   de   bens 
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instrumentais ou reivindicações negociáveis no seu ambiente7. Mas sua característica 

fundamental é o caráter “não negociável” dos bens coletivos, o que vem a determinar o 

compromisso normativo por parte de seus filiados e seguidores. Esta distinção tem 

conseqüências teóricas relevantes para a análise da ação coletiva, pois permite qualificar os 

efeitos do dilema olsoniano da ação coletiva e possibilita articular o fenômeno da mobilização 

social com o sistema institucionalizado de representação da sociedade. 

Em relação ao “dilema olsoniano”, os movimentos sociais clássicos, 

comparativamente às organizações reivindicativas, enfrentam menos dificuldades de 

mobilização de seus membros. O compartilhamento de crenças e valores entre os seus pares e 

o forte desejo de mudanças (ou de evitá-las, no caso de movimentos reacionários) de uma 

determinada dimensão da realidade pode levar o próprio processo de participação a se 

transformar em um ato gratificante/incentivo seletivo positivo para boa parte de seus 

membros. 

Com referência ao padrão de mobilização social e sua articulação com o sistema 

institucionalizado de representação política é importante a distinção entre movimentos sociais 

e movimentos reivindicativos. No primeiro caso, pode-se presumir fricções e possibilidades 

de conflitos abertos com o sistema institucional de representação política. No segundo 

cenário, a alta intensidade de movimentos reivindicativos na sociedade pode ser interpretada 

como pressões adaptativas sobre o sistema político e não como o questionamento de suas 

bases de legitimidade. Isto pode ocorrer tanto no nível do poder legislativo quanto do poder 

executivo. 

Por outro lado, as organizações típicas de articulação de interesses são orientadas para 

a produção de “bens coletivos” de natureza negociável, ainda que suas atuações possam ter 

ganhos de cidadania “não esperados”8. Esse tipo de associativismo em nada se parece com 

aquele que é característico dos movimentos sociais. Portanto, esse tipo de movimento não 

questiona o sistema político, podendo, inclusive ser institucionalizado de acordo com os 

interesses em jogo. 

                                                 
7Exemplo clássico foi o apoio de movimentos ambientalistas internacionais ao Sindicato dos Seringueiros 
chefiados por Chico Mendes no Acre. O objetivo daqueles movimentos, engajando-se nessa luta reivindicativa 
específica - acabar com o desmatamento na região dos seringais - era chamar a atenção da população de seus 
países e do Brasil para a necessidade de se preservar a Floresta Amazônica, em particular, e o meio ambiente da 
terra em geral. 
8 Os membros de uma organização reivindicativa (associações de bairros, movimentos dos “Sem Casa”, 
movimentos pela melhoria dos transportes etc) podem aprender, através de ações coletivas exitosas, que não só é 
possível, como é necessário, demandar ao poder público bens públicos para garantir seus direitos formais, 
aumentando, por conseguinte, a consciência cívica e o “capital social” do grupo. 
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Ainda que, em termos teóricos, aceite-se a abordagem que distingue os tipos de 

associativismo, no estudo de caso aqui apresentado a realidade se mostrou bem mais rica do 

que a retratada por autores como Azevedo e Prates. No que se refere especificamente a esse 

ponto, como se verá ao longo da dissertação, não só o MST apresenta um caráter híbrido de 

associativismo, como a CORA (ou seja, uma agência governamental) - na qualidade do mais 

importante ator político desse processo - apresenta características de socialização de seus 

funcionários e estratégias e instrumentos de atuação muito próximos aos de um “movimento 

social” clássico.  

Por fim, além da discussão sobre ação coletiva e associativismo, são também 

relevantes para as análises realizadas as relações que se estabelecem entre os atores e o 

formato institucional adotado. Essas constituem elemento decisivo na compreensão do 

desempenho dos agentes do setor público envolvidos no Projeto de reforma agrária em pauta.  

 
 

1.3 – Atores e Formato Institucional 

 
 
Em relação à maneira de se abordar as relações que se estabelecem entre atores e 

formato institucional há na literatura – seja de forma direta ou de maneira implícita, enquanto 

pressupostos de uma política – quase um contínuo capitaneado, em uma ponta, por uma 

abordagem institucionalista tradicional que supervaloriza a estrutura administrativa, entendida 

de forma “weberiana–racional”. No outro extremo estaria uma perspectiva que privilegia o 

papel dos atores concretos, subestimando a importância da variável institucional. (Subirats, 

1994: 108-118) 

Para os defensores da primeira abordagem (top-down), o fracasso da implementação 

de políticas se explicaria fundamentalmente por falhas processuais e técnicas que podem ser 

evitadas caso se tomem as medidas necessárias para saná-las, ou seja, desde que se tenha a 

definição clara dos objetivos, transmissões claras de ordens, quantidade adequada de recursos, 

pessoal qualificado, acesso às informações requeridas, capacidade de controle, entre outras.  

Já a perspectiva oposta (bottom-up), parte do princípio que é hora de abandonar a 

nobre mentira de considerar aquele que decide formalmente do alto da estrutura como capaz 

de controlar (ou poder vir a controlar) a implementação de uma determinada política. Ao 

contrário, o que conta para essa abordagem é, em última instância, o peso dos diversos atores 

(prestígio institucional, controle sobre recursos estratégicos, apoio social, legitimidade 

política, etc.) diretamente envolvidos no processo, que marca fortemente a intervenção das 
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autoridades executoras. (Meny e Thoenig, 1992: 166-167)  Levado ao extremo, para essa 

perspectiva, um formato institucional adequado seria aquele que refletisse o mais fielmente 

possível a correlação de forças existente. 

Entretanto, a maioria das análises concretas de políticas que tratam da relação 

existente entre atores e formato institucional tende a fugir das posições polares expostas 

anteriormente. Mesmo autores como Robert Putnam - considerado por alguns críticos como 

excessivamente “culturalista” - reconhecem a importância da variável institucional. Da 

mesma forma, estudiosos - como Judith Tendler9 - que valorizam fortemente a variável 

institucional para explicar o sucesso da implementação de políticas públicas não negligenciam 

o papel dos diferentes atores. 

Acredita-se que há uma relação dialética entre essas duas variáveis. Para ser eficaz, um 

formato institucional não pode desconhecer o papel dos diferentes atores; mas há, na maioria 

dos casos, certa margem de manobra para estruturas criativas que, uma vez postas em 

funcionamento, afetam os diversos agentes, mudando paulatinamente a correlação de forças 

entre eles. Dito de outra forma, é possível encontrar “pontos de encaixe”, onde os atores tanto 

afetam o funcionamento concreto das estruturas institucionais como também têm sua ação 

modificada por elas. 

No que diz respeito ao nosso estudo de caso, como se verá adiante, o formato 

institucional da CORA foi ao mesmo tempo uma das variáveis explicativas do seu sucesso, 

como também a razão da sua vulnerabilidade frente aos outros atores institucionais, por 

ocasião do fim do governo Eduardo Azeredo. 

 

                                                 
9 Ver a respeito o instigante livro Bom Governo nos Trópicos, sobre as experiências de políticas sociais nos 
governos estaduais do PSDB no Ceará nos anos 90. A autora procura demonstrar que mesmo a cultura da 
“desconfiança” (considerada por Putnam como uma das principais causas do atraso) pode ser usada 
positivamente em determinados “formatos institucionais” de políticas públicas. (Tendler, 1998) 
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CAPÍTULO 2 

A QUESTÃO AGRÁRIA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS: 1850 A 2002 

 
 

Nesse capítulo é traçada, em linhas gerais, a trajetória da questão agrária1 no Brasil, 

desde meados do século XIX até o presente, buscando apontar as marcas que lhe são 

impressas em cada um dos períodos da nossa história. Ao final do capítulo, aproximando-se 

do nosso objeto, o foco é dirigido para Minas Gerais. 

 
 
2.1 - Lei das Terras de 1850: a terra como mercadoria 

 
 
O desenvolvimento capitalista atuou diretamente sobre o processo de reavaliação 

política de terras em diferentes partes do mundo. No Brasil, no século XIX, a terra passou a 

ser incorporada à economia comercial, mudando a relação do proprietário com este bem. A 

terra, nessa nova perspectiva, deveria transformar-se em uma valiosa mercadoria, capaz de 

gerar lucro, tanto por seu caráter específico quanto pela sua capacidade de produzir outros 

bens. Procurava-se dar à terra um caráter mais comercial, e não apenas de proeminência 

social, como fora típico nos engenhos do Brasil Colonial.  

No Brasil, especificamente no século XIX, o café substituíra o açúcar como motor da 

economia agrária, e os grandes barões cafeeiros precisavam solucionar dois problemas 

urgentes: o da legalização da propriedade e o da obtenção de mão-de-obra. A proibição do 

tráfico de escravos era uma realidade (1830) e os proprietários temiam que em muito pouco 

tempo houvesse escassez de mão-de-obra. Diante desse quadro, a Lei de Terras de 1850 não 

surge unicamente para solucionar esse problema, mas é inegável que ganha força nos debates 

sobre o fim do tráfico. Seu principal objetivo foi instaurar a propriedade privada da terra: 

 

  

                                                 
1 “A questão agrária expressa-se tanto na miséria, na infelicidade e no sofrimento cotidiano dos trabalhadores do 
campo, como também nas mais variadas formas de luta travadas por estes mesmos trabalhadores em busca do 
pleno reconhecimento de sua cidadania. A questão agrária também se traduz na histórica penalização dos 
movimentos populares e na decapitação das lideranças camponesas. A questão agrária aparece também nas 
abismais desigualdades sociais e raciais da sociedade brasileira, legadas, é certo, pela experiência da escravidão, 
que nunca devemos esquecer, sem jamais menosprezar as novas formas de domínio e iniqüidade, insidiosamente 
repostas por modelos que sempre se autojustificam em nome de uma modernidade cada dia mais postergada. A 
questão agrária também se manifesta nos intoleráveis índices de concentração da terra e da riqueza cada vez mais 
oligárquica. Manifesta-se ainda enquanto questão agro-alimentar, através da permanência da fome e da 
destruição, e enquanto questão agro-ambiental, através de uma agricultura extenuativa que dilapida e contamina 
os solos, as águas, os homens, as mulheres e as crianças” (Lourenço, 2000:8). 
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“Por essa lei, dois distintos institutos foram unificados num só: o domínio, que 
pertencia ao Estado, e a posse útil, que era do particular. Por ter o domínio da terra, o 
senhorio, o Estado preservava o direito de arrecadar as terras às quais o particular 
não desse utilidade. A Lei das Terras, porém transferiu ao particular domínio e posse, 
criando uma espécie de direito absoluto que é a principal causa do latifundismo 
brasileiro e das dificuldades para dar à terra, plenamente, uma função social.” 
(Martins, 2000:123).  
 

A política de incentivo à emigração européia surgia como um horizonte neste processo 

de substituição de trabalhadores escravos por homens livres2. Restava discutir a questão da 

incorporação destes novos colonos à sociedade brasileira. De antemão, sabia-se que os 

produtores de café não estavam interessados em concorrer com novos potenciais produtores: 

era preciso deixar claro que os colonos viriam para o Brasil para servirem às necessidades da 

produção existente de café. Desta forma, a única maneira de afastar a curto prazo os colonos 

da propriedade da terra era valorizando-a e tornando-os debilitados de possuí-la. Neste 

sentido,  

 
“a lei teve que remediar a questão das posses irregulares, prevendo que os sesmeiros 
em situação irregular e os posseiros se transformariam em proprietários de pleno 
direito de uso, mas não de venda da terra. Estes proprietários conseguiram efetivação 
de suas propriedades, de acordo com seu poder de influência na sociedade. Dessa 
forma, os posseiros acabaram obtendo uma posição secundária e instável na sociedade 
brasileira, ficando subordinados aos grandes latifundiários... A Lei de Terras de 1850 
funcionou como uma errata do regime de sesmarias e ao mesmo tempo uma ratificação 
do regime das posses”. (Cirne, 1954: 78) 
 

José Murilo de Carvalho, em seu livro Teatro de Sombras: A Política Imperial (1980), 

um estudo sobre os discursos políticos que perpassaram a Câmara e o Senado nos anos finais 

da homologação da Lei de Terras, concluiu que o interesse dos grandes produtores da região 

Sudeste do Brasil formaram a base de sustentação do projeto final da Lei de Terras. Este fato 

não é ocasional. A região Sudeste se entrevia, neste período, como o grande pólo econômico 

do país devido à produção do café, bem vista e aceita no mercado mundial. Os cafeicultores 

tinham apoio de setores internos e externos, e os políticos do Partido Conservador 

compreendiam a necessidade de se estabelecer regras políticas que protegessem a propriedade 

e a manutenção do lucro afastando, dessa forma, o fantasma da concorrência. A lei de 1850 

foi, sobretudo, o "veto dos barões do café" dentro de uma nova ordem mundial.  

                                                 
2Martins argumenta que o latifúndio brasileiro contemporâneo é resultado da questão agrária que se 
institucionaliza no momento da abolição do cativeiro: “Cessado o cativeiro do trabalhador foi necessário instituir 
o cativeiro da terra, forma indireta de forçar a constituição de uma força de trabalho agrícola para a então 
chamada grande lavoura... Para que o trabalhador tivesse a possibilidade de vender livremente sua força de 
trabalho era necessário que ele não pudesse ocupar livremente a terra de que necessitasse para trabalhar. O 
trabalhador era forçosamente livre, livre dos meios de produção para trabalhar para si mesmo, uma regra básica 
do funcionamento do capitalismo”. (Martins, 2000: 3-4) 
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Lígia Osório Silva analisa, em Terras Devolutas e Latifúndio: Efeitos da Lei de 1850 

(1996), que a Lei de Terras representava para o Estado Imperial um ponto culminante de 

consolidação do Estado Nacional e um canal de relacionamento entre proprietários e Estado. 

A transição da posse para a propriedade é elemento chave para a compreensão deste fato, pois 

o Estado Imperial visava apropriar-se das terras devolutas, que vinham passando de forma 

livre e desordenada ao patrimônio particular, juntamente com a aplicação da mão-de-obra 

livre imigrante em contraposição à escravidão. Sendo assim, atingiam-se dois objetivos com 

apenas uma resolução. Para que o trabalhador tivesse a possibilidade de vender livremente sua 

força de trabalho era necessário que ele não pudesse ocupar livremente a terra de que 

necessitasse para trabalhar. Este era forçosamente livre dos meios de produção para trabalhar 

para si mesmo. Pequenos lavradores sem recursos mantiveram-se alijados ou foram colocados 

em segundo plano no processo de apropriação legal da terra. O não acesso à propriedade de 

uma grande parte da população irá garantir ao Estado Republicano um grande contingente de 

mão-de-obra.  

 
 

2.2 - Imigrantes e as fazendas de café: os colonos entre a escravidão e o trabalho 

livre 

 
 
Ao final do século XIX, 

 
“a Europa experimenta um acentuado crescimento demográfico: a população eleva-se 
de 180 milhões de habitantes em 1800, para 390 milhões em 1900. Esse notável 
crescimento demográfico, que deveria funcionar como um incentivo para o 
alargamento do mercado interno, foi anulado pelas mais precárias condições a que a 
classe operária se viu submetida. Essas condições só tenderam a se agravar, tanto pelo 
crescimento da oferta de mão-de-obra, como pela racionalização do trabalho que as 
novas condições técnicas propiciaram, resultando no desemprego ou na imigração... 
De 1870 a 1913, mais de 25 milhões deixaram a Europa”. (Grahm, 1973: 165-166)  

 

Em que pese existirem outras razões objetivas - o desemprego e as deficiências dos 

sistemas econômicos, incapazes de garantir trabalho para todos em seus países de origem -, a 

expectativa de melhoria de vida na América determinou o fluxo imigratório para o Brasil: 

 
“Chegavam ao porto brasileiro, onde permaneciam algum tempo praticamente 
confinados, sendo objeto de "negociações", intermediadas por intérpretes, entre os 
fazendeiros interessados ou seus prepostos e os colonos e suas famílias. Não 
transcorria em melhores condições a viagem dos imigrantes do porto de desembarque 
no Brasil até a fazenda onde iriam trabalhar. As estradas eram precárias e o que se 
chamava de albergues para pernoitar não eram mais do que simples ranchos 
desabrigados. Embora a fazenda pudesse fornecer carros-de-boi ou tropas para o 
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transporte dos colonos, não era raro terem que caminhar a pé, quando então as 
crianças, em grupos de 4, eram acomodadas em cestas que as mulas carregavam. À 
noite não era raro dormirem no chão, em leitos de folhas. Os mais afortunados traziam 
arranjos de cama, o que permitia relativo conforto. Havia fazendas que forneciam, à 
chegada, esses arranjos, bem como os trens necessários ao estabelecimento da família 
dos colonos. Claro que tudo era debitado em suas contas. Sem entender muito o que se 
passava, famintos e cansados, tomavam conhecimento do "regulamento da fazenda", do 
qual geralmente recebiam cópia. Esse documento tratava dos direitos e deveres de cada 
colono, compreendendo desde os negócios até os festejos. Na fazenda, a vida dos 
colonos era objeto de toda uma série de normas, que restringiam os próprios 
movimentos. Assim, em dia úti1, ninguém podia ausentar-se sem autorização por 
escrito do diretor da colônia. Facilitava-se quando o 1oca1 era muito próximo, 
podendo a viagem ser feita num dia só, ida-e-volta. A visita de parentes e amigos era 
também disciplinada, não podendo efetivar-se sem permissão. A obediência às normas 
era sob pena de multa, que muitas fazendas faziam reverter para uma caixa em 
benefício dos colonos. A distribuição de moradias era feita por sorteio, sendo que 
muitas casas por terminar exigiam dos colonos esse trabalho, em troca de certas 
compensações. Para os padrões de moradia do camponês europeu, as residências no 
Brasil eram bem deficientes. Dependendo do contrato, a moradia era cedida 
gratuitamente por certo período, ou então cobrava-se aluguel desde o início.” (Lapa, 
1968:38) 
 

Embora as primeiras notícias sobre imigrantes vindos para o Brasil datem de 1817, 

somente na década de 1850 é que há maior incremento da imigração. Por motivos de ordem 

externa e interna, já apontados, a política imigratória adotada pelo Brasil não conseguia 

índices regulares nesse deslocamento demográfico.  

Um dos regimes de trabalho que mais se propagou, num certo período, entre os 

imigrantes nas fazendas de café foi o contrato de parceria. Implicava um acerto, pelo qual o 

fazendeiro cedia ao colono determinada área de sua propriedade, com o respectivo cafezal, 

para ser cultivado, colhido e beneficiado, repartindo-se os resultados entre ambos, na 

proporção que fosse estipulada pelo contrato. Na verdade, era um sistema adotado como 

intermediação entre a escravidão e o trabalho livre. Mal protegido pela legislação que não 

garantia ao colono liberdade, segurança e acesso à propriedade, o sistema mostrou-se 

vulneráve1, com deficiências que comprometiam o seu funcionamento.  

As partes contratantes defrontaram-se desde 1ogo com um conflito de interesses, 

marcado pela mútua desconfiança. O colono partia do pressuposto, válido muitas vezes, de 

que o fazendeiro aproveitava-se de todas as operações, como por exemplo pesagem, 

despacho, vendas, etc., para locupletar-se. Do lado dos fazendeiros, estes exerciam excessivo 

patriarcalismo, revoltando os colonos não acostumados a esse controle. Habituados a tratar 

com os escravos, a quem forçavam a longas jornadas de trabalho diário, com custo mínimo 

para sua alimentação, vestuário e alojamento, além do exercício de severo controle sobre sua 

movimentação, os fazendeiros não aceitavam a apresentação de reivindicações pelos colonos. 

Portadores de um elenco maior de necessidades, devido a razões como experiência ideológica 
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e de associação com a Europa, bem como pela sua maior inserção na cultura letrada e 

escolarizada, os colonos interpunham dificuldades às relações sociais de produção baseadas 

na exploração selvagem. Enganados pelos agenciadores de viagem e recrutamento nas aldeias, 

os imigrantes construíam uma expectativa de rápido e relativamente fácil enriquecimento, que 

logo se desvanecia em esperanças perdidas.  

Num contexto diverso, mas em seguimento de certa prática que já vinha da escravidão 

- inclusive reconhecida como uma "brecha campesina" no entendimento do historiador Jacob 

Gorender (1978) - os fazendeiros concediam aos colonos o plantio de cereais entre os pés de 

café, assegurando assim o abastecimento das fazendas. Em áreas menos próprias ao café, 

plantavam batata, milho, tendo também criação e vendendo o excedente aos domingos, nas 

feiras das vilas, depois do culto. A parceria foi marcada pela rápida percepção de ambas as 

partes de que os seus interesses eram prejudicados. Os fazendeiros alegavam, diante dos 

resultados que não correspondiam às suas expectativas, que entre os colonos vinham 

vagabundos, condenados, enfermos, ve1hos, inválidos, etc. Da parte dos imigrantes, a falta de 

garantias e a realidade de sua redução a escravos estavam entre os motivos mais fortes para a 

revolta. O mercado internacional de trabalho permitia o recrutamento sem muitos critérios de 

racionalidade e seleção. Dessa maneira, não eram levados em conta hábitos, habilidade 

profissional, códigos morais, idade, condições de saúde. Essas ocorrências eram agravadas 

por uma legislação falha, executada e fiscalizada precariamente.  

No século XX, a economia cafeeira contará, no seu primeiro quartel, com a força de 

trabalho representada pelos colonos estrangeiros. A partir da década de 30, com a redução 

substancial do afluxo externo, o recrutamento no mercado do trabalho voltar-se-á para os 

descompassos do próprio mercado interno, dando margem a permanente migração de 

trabalhadores dos estados do Nordeste para São Paulo e Paraná, fato que, se por um lado 

eliminou alguns problemas, por outro criou novas dificuldades.  

 
 
2.3 - Era Vargas: o “ressurgimento” da questão agrária 

 
 
A revolução de 1930, que derrubou a oligarquia cafeeira, deu um grande impulso ao 

processo de industrialização, reconheceu direitos legais aos trabalhadores urbanos e atribuiu 

ao Estado o papel principal no processo econômico. A agricultura assumiu funções 

determinadas, com o objetivo de servir de base ao processo de industrialização, quais sejam: 
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abastecer a população; financiar as importações; baratear o preço da produção industrial 

nascente; gerar empregos e ocupar o território nacional.  

Diante desta situação surge uma questão: como fazer o campo brasileiro participar do 

desenvolvimento nacional?  Em outras palavras, como levar a agricultura atrasada a realizar 

tal função? Segundo Linhares e Teixeira (1999), do ponto de vista político e do imaginário 

nacional, ressurgia, aí, a questão agrária. 

Estando, agora, a agricultura subordinada ao atendimento das necessidades da 

industrialização nacional, o governo passa a tomar medidas no sentido de habilitar o campo 

para a realização das suas funções. De acordo com Machado (1980) surge, neste momento, 

uma nova fase de preocupação do Estado em relação ao mundo rural: promover a colonização 

interna do país e expandir as fronteiras agrícolas, incorporando os amplos espaços vazios 

ainda existentes no país ao processo produtivo - o chamado processo de ocupação dos sertões.  

Algumas medidas de acesso à terra foram implementadas. Em 1934, a Constituição 

Federal introduziu na legislação agrária a doutrina de função social da propriedade3 e, em 

1941, a União reassumiu completamente o patrimônio das terras públicas que, desde a 

Constituição de 1891, havia passado para os estados da federação. Segundo Alves (1995), o 

governo do Estado Novo não promoveu uma acentuada concentração de terras a partir das 

terras públicas como fizeram os coronéis da república, mas também não mexeu nos interesses 

da aristocracia rural, nem no seu “sagrado” direito de propriedade.  

Para responder às necessidades da indústria nascente, o Estado Novo optou por uma 

ação mais enérgica no campo da colonização, utilizando pouco o decreto que permitia a 

expropriação. Neste caso, a atuação do Estado dirigiu-se, principalmente, para o desvio de 

excesso populacional de estados como Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba para as áreas de 

extrativismo da borracha, na Amazônia.  

É nesse momento, especialmente em São Paulo, que ocorre o alargamento e difusão da 

propriedade familiar. O espaço curto de uma década, entre os anos 40 e 50, no Nordeste 

canavieiro, foi o momento de expansão da vitalidade dos sítios de moradores foreiros no 

                                                 
3 A função social é princípio que informa a Constituição com o objetivo de assegurar a todos a existência 
mínima. É uma norma  de aplicabilidade imediata, porque interfere com a estrutura e o conceito da propriedade. 
Essa norma condiciona a propriedade como um todo: seu uso, gozo e disposição. Assim, com as disposições dos 
artigos 184 a 191, a Constituição de 1988 dá ao Estado amplo poder de intervenção nas relações de propriedade 
e de trabalho rural. A função social trouxe um novo conceito de direito de propriedade, segundo o qual ele é um 
bem de produção e não um bem patrimonial. Para cumprir à função social, deve a propriedade atender 
simultaneamente aos seguintes requisitos (art.186): aproveitamento racional e adequado; utilização adequada dos 
recursos naturais disponíveis; preservação do meio ambiente; observância das disposições que regulam as 
relações do trabalho; exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores. (Silva, 
1993:686-691) 
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interior de fazendas alheias, em conseqüência da crise da economia do açúcar. Quem não 

participou dessa alternativa deslocou-se para as cidades, especialmente São Paulo, passando a 

integrar a força de trabalho industrial. Com isto, a industrialização absorveu excedentes 

populacionais da agricultura de exportação, o que funcionou até os fins dos anos cinqüenta 

quando o caráter dual da economia - no campo, não baseada no trabalho assalariado e, na 

cidade, baseada no salário - entrou em crise.  

Finalmente, é possível afirmar que o processo político que vai de 1930 a 1945, 

caracterizado pela transição de uma sociedade predominantemente agroexportadora para uma 

sociedade urbana-industrial, ocorreu sem que se modificasse a estrutura fundiária do país. 

 
 
2.4 - A questão agrária: 1945 a 1964 

 
 
O período que se seguiu, de 1945 a 1963 representou, segundo Linhares e Teixeira 

(1999), a fase da questão agrária como óbice ao desenvolvimento nacional, ou seja, um 

período em que os problemas restritos ao campo invadiram a cidade, levando a questão 

agrária a ser identificada como uma questão nacional. A partir de 1945, além do encerramento 

da fase autoritária do Estado Novo, o país vivia um período de crise econômica, com 

tendência à concentração de renda. Havia queda do salário real, queda da taxa de acumulação 

do setor industrial, deterioração dos termos de intercâmbio internacional e, conseqüentemente, 

escassez de divisas. Com a deposição de Vargas, os projetos de colonização foram 

abandonados, gerando mal-estar e insegurança no campo.  

A Constituição de 1946 eliminou toda a legislação agrária varguista, facilitando o 

retorno da aristocracia rural ao cenário político. A precariedade da vida no campo e a falta de 

oportunidade de emprego no setor agrícola asfixiavam o pequeno produtor, obrigando-o a 

partir para a cidade, acelerando o intenso processo de êxodo rural do período. Somada a esse 

processo, a baixa produtividade agrícola gerava impactos negativos na vida urbana. A falta 

dos itens que compunham a cesta básica do operariado e a redução da oferta de matéria-prima 

resultavam no aumento dos custos de produção da indústria. Era a questão agrária 

desdobrando-se sobre as grandes cidades e popularizando-se nos meios urbanos. Tornava-se, 

dessa forma, urgente uma solução via política de âmbito nacional. 

A partir do governo de Juscelino Kubitschek (1955-1959), com seu projeto 

desenvolvimentista, teve início uma nova fase do crescimento econômico brasileiro, voltado 

para produção de bens de consumo duráveis, associada ao capital monopolista das grandes 
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multinacionais. Entre 1956 e 1960, houve acelerado crescimento da produção industrial do 

país; as atividades agrícolas, porém, apresentavam um desempenho medíocre. No referido 

período, mesmo com a questão agrária ocupando o centro dos debates nacionais, as ações do 

governo estavam voltadas, exclusivamente, para a consolidação do parque industrial. 

Encerrando a fase de acelerado crescimento econômico assegurada pelo capital 

internacional, o Brasil entrou na década de 60 envolto numa profunda crise sócio-econômica e 

política. A questão agrária continuava a girar em torno dos empecilhos que a agricultura 

impunha para o desenvolvimento do país. De acordo com Graziano da Silva (1985), as 

propostas do governo João Goulart (1962-1964) visavam desbloquear o desenvolvimento 

capitalista, promover melhor distribuição de renda e eliminar uma série de injustiças sociais. 

Com o lançamento das Reformas de Base4, o governo começava a implementar o conjunto de 

medidas necessárias à superação do “atraso histórico” do país: “A reforma agrária surgiria 

neste momento como solução simultânea para a crise agrícola e para a crise agrária: 

aumentaria a oferta de alimentos e diminuiria o latifúndio que entravava a expansão das 

relações capitalistas de produção no campo”. (Graziano da Silva, 1985: 57.) 

 Ela fazia parte das reformas de base – visando promover a desapropriação de terras 

inaproveitadas5, principalmente os latifúndios, com longos prazos de pagamento, ação essa 

acompanhada de apoio aos marginalizados do campo: “Era preciso eliminar a necessidade de 

pagamento prévio e em dinheiro das terras a serem desapropriadas e permitir a indenização 

em títulos da dívida pública, ou seja, papel.” (Graziano da Silva, 1985: 57-77.)  

                                                 
4 “Permito-me encarecer, mais uma vez, ao Congresso Nacional, a necessidade imperiosa de atendermos aos 
anseios e reclamos da Nação pelas Reformas de Base. No cumprimento desta missão de paz é que coloco diante 
dos nobres representantes do povo, para a sua alta apreciação, o corpo de princípios que se me afiguram como 
caminho brasileiro do desenvolvimento pacífico e da maturidade da nossa democracia. No quadro das reformas 
básicas que o Brasil de hoje impõe, a de maior alcance social e econômico, porque corrige um descompasso 
histórico, a mais justa e humana, porque irá beneficiar direta e imediatamente milhões de camponeses brasileiros 
é, sem dúvida, a Reforma Agrária. O Brasil de nossos dias não mais admite que se prolongue o doloroso 
processo da espoliação que, durante mais de quatro séculos, reduziu e condenou milhões de brasileiros a 
condições subumanas de existência. Esses milhões de patrícios nossos, que até um passado recente, por força das 
próprias condições de atraso a que estavam submetidos, guardavam resignação diante da ignorância e da penúria 
em que viviam, despertam agora, debatem seus próprios problemas, organizam-se e rebelam-se, reclamando 
nova posição no quadro nacional. Exigem em compensação, pelo que sempre deram e continuam dando à Nação 
- como principal contigente que são da força nacional de trabalho - que se lhes assegure perspectivas mais 
concretas de se beneficiarem com as conquistas sociais alcançadas pelos trabalhadores urbanos. Para atender a 
velhas e justas aspirações populares, proponho ao Congresso Nacional um conjunto de providências.” (discurso 
de João Goulart, capturado em www.pdt.org.br, 11/12/2002.)  
5 A desapropriação é o meio pelo qual o Poder Público determina transferir a propriedade particular para seu 
patrimônio ou o de seus delegados, seja por necessidade, utilidade pública ou interesse social. A indenização 
(justa e prévia) faz-se em dinheiro (art. 5º, XXIV da Constituição).  Outra forma de desapropriação é a sanção 
por não estar cumprindo a função social; nesse caso a indenização é feita em títulos da divida agrária (arts. 182 e 
184).  (Silva, 1993:686-691) 
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O presidente João Goulart foi deposto em 31 de março de 1964, pelo golpe militar, 

poucos dias após o histórico comício do dia 13 de março de 1964, na Central do Brasil, no 

qual havia prometido enviar ao Congresso Nacional o projeto de reforma agrária6. Afirmava 

que não era lícito manter terra improdutiva por força do direito de propriedade e propunha 

erradicar do país a estrutura econômica superada, injusta e desumana existente. Iniciava-se 

neste momento a ditadura militar no Brasil, abrindo caminho para expansão capitalista e para 

novos instrumentos de dominação do trabalhador rural, dando lugar à uma nova fase da 

questão agrária brasileira.  

 

 

2.5 - Estatuto da Terra e a implementação de políticas públicas 

 

 

Luiz Toledo Machado, em sua obra Formação do Brasil e Unidade Nacional (1980), 

analisa que a partir de 1964, dá-se início a uma nova fase de fortalecimento do latifúndio 

nacional. Ancoradas nas políticas agrícolas da ditadura, grandes empresas pecuaristas e 

grandes projetos agroflorestais puderam se apoderar de terras e explorar, livremente, o 

trabalhador rural.  

A agricultura foi convertida num setor de peso da acumulação industrial, não apenas 

como fornecedora de matéria-prima, mas também como consumidora de máquinas e insumos 

agrícolas que passaram a ser produzidos no país - era a fase de industrialização via bens de 

capital -, ampliando-se o mercado dos bens industriais com o fornecimento ao campo. Assim, 

as principais ações do governo militar visaram colocar à disposição dos grandes produtores 

rurais dinheiro fácil e barato, através de mecanismos bancários e financeiros voltados para 

agricultura.  

A nova política de desenvolvimento agropecuário do regime militar, baseada na 

modernização da agricultura, foi amparada em modificações na legislação que, aparentemente 

                                                 
6 A reforma agrária é um programa do governo, plano de ação estatal, mediante a intervenção do Estado na 
economia agrícola, para promover a repartição da propriedade e da renda fundiária.  Os tipos de reforma agrária 
previstos na Constituição de 1988 são a desapropriação geral  (art. 5º, XXIV: havendo relevante interesse social 
sobre um imóvel, qualquer propriedade produtiva ou não, pequena, média ou grande pode ser desapropriada) e a 
desapropriação por não cumprir a função social para fins de reforma agrária ( art.184).  Em ambos os casos, a 
desapropriação é uma sanção imposta ao proprietário. (Silva, 1993:686-691) 
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sensível ao clamor social, acobertava interesses que nem de longe contemplavam os 

excluídos. Esses só eram lembrados nos casos de ameaça à ordem nacional7. 

A principal legislação agrária do país, desde a Lei de Terras de 1850, foi sancionada 

em 30 de novembro de 1964: a Lei n.º 4.504 ou o Estatuto da Terra. Elisa Reis (1989), 

analisando sua implementação, avalia que pela força das armas a questão agrária deixou de 

ser uma questão política e converteu-se numa questão exclusivamente de políticas públicas. 

As diretrizes do Estatuto eram técnicas e deveriam substituir a participação política direta dos 

trabalhadores rurais, identificando três orientações básicas no tocante à reforma agrária: 

 
“Primeiro, houve um esforço governamental deliberado para penetrar no mundo rural, 
contornando assim a mediação dos tradicionais intermediários locais. Sem dúvida, 
novas redes de clientela substituíram as antigas, mas a substituição alterou os termos 
da troca entre o poder público e o privado. A autoridade pública se fez visível no 
campo, introduzindo, em curto espaço de tempo, um grande número de agências 
burocráticas encarregadas das tarefas administrativas e do suprimento de bens e 
serviços públicos; segundo, políticas agressivas de modernização alteram rapidamente 
a estrutura sócio-econômica do campo, acelerando duas tendências já estabelecidas: a) 
a plena mercantilização do trabalho rural, isto é, a força de trabalho proletária 
substituiu os parceiros, meeiros e outras formas de trabalho semicontratual; b) a 
intensa capitalização agrícola, que converte fazendas tradicionais e pequenos lotes 
familiares em modernas empresas agrícolas; terceiro, a abertura das fronteiras 
agrícolas a empresas agrárias de larga escala, de um lado, e a iniciativas camponesas, 
de outro, iria colocar as políticas de colonização em primeiro plano, com implicações 
decisivas para as políticas públicas e para a política.” (Reis, 1989: 294) 

 

Martins (1986), interpreta o Estatuto da Terra como um instrumento que dotou o 

Estado de condições de exercer o controle e a administração das lutas pela terra. A questão 

básica não era promover a redistribuição de terra, mas evitar que o problema da terra 

constituísse mediações políticas que envolvessem necessariamente uma redefinição do pacto 

político que sustentava o Estado.  

Ainda segundo Martins, um dos fatores que marcaram a questão agrária nessa década 

foi o seu processo de militarização com a criação de estruturas e grupos de ação no campo. 

Nesse sentido, aponta: 1) criação de grupos executivos da terra; 2) criação no início da década 

                                                 
7Como substitutivos da reforma agrária, o governo federal lançou vários programas especiais de 
desenvolvimento regional. Entre eles, o PIN - Programa de Integração Nacional (1970); o PROTERRA - 
Programa de Redistribuição de Terras e de estímulo à agroindústria do Norte e Nordeste (1971); o PROVALE - 
Programa Especial para o Vale do São Francisco (1972); o POLAMAZÔNIA - Programa de Pólos 
Agropecuários e Agro-Minerais da Amazônia (1974) e o POLONORDESTE - Programa de Desenvolvimento de 
Áreas Integradas do Nordeste (1974). O PIN e o PROTERRA foram os programas que mereceram maior atenção 
e aos quais foi destinada uma soma significativa de recursos. Com o propósito de ocupar uma parte da 
Amazônia, ao longo da rodovia transamazônica, o PIN era baseado em projetos de colonização em torno de 
agrovilas e, segundo a versão da época, buscava integrar “os homens sem terra do Nordeste com as terras sem 
homens da Amazônia”. Na prática, verificou-se que a maior parte das 5.000 famílias deslocadas para a região 
eram procedentes do extremo sul do país, principalmente dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, 
e não do nordeste. (Dados capturados de www.mda.gov.br, em 20/11/2002)  
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de 80, do Ministério de Assuntos Fundiários; e, 3) criação de instituições controladas pelo 

poder central e manipuladas por militares, enraizados no campo. A idéia era controlar, através 

do poder central, tudo o que pudesse ser controlado.  

Os resultados obtidos nos primeiros 15 anos (1964 a 1979) de vigência do Estatuto da 

Terra foram fracos: foram beneficiadas 9.327 famílias em projetos de reforma agrária e 

39.948 em projetos de colonização. No início dos anos 80, o recrudescimento dos conflitos 

pela posse da terra na região Norte do país levou à criação do Ministério Extraordinário para 

Assuntos Fundiários e do GETAT (Grupo Executivo de Terra do Araguaia/Tocantins) e 

GEBAM (Grupo Executivo de Terra do Baixo Amazonas).  No entanto, foram poucas as 

realizações, expressas na entrega de títulos de terra emitidos a posseiros regularizados. Nos 

seis anos do último governo militar (1979 a 1984), a ênfase de toda a ação fundiária 

concentrou-se no programa de titulação de terras, tendo sido assentadas 37.884 famílias, todas 

em projetos de colonização, numa média de 6.314 famílias por ano.  

 
 
 
2.6 - Política agrária após a redemocratização: o PNRA e a política de 

assentamentos 

 

  

Em meados dos anos 80, com o PNRA (Plano Nacional de Reforma Agrária), 

sacramentado pela "Nova República", a questão agrária ganha status de política social, com o 

intuito de atenuar os custos sociais do próprio desenvolvimento econômico do país, 

caracterizado por um grande período de estagnação econômica e altas taxas de inflação. 

Como meta, o PNRA estabeleceu o assentamento de 1,4 milhões de famílias de trabalhadores 

rurais sem-terra ou com pouca terra, num horizonte de 4 anos, entre 1985 e 1989, prevendo-se 

a ocupação de uma área de 430.900 quilômetros (Estatuto da Terra, 1999:316).  

Na estratégia de ação adotada pelo PNRA, o processo de execução da reforma agrária 

deveria ser orientado de acordo com um conjunto de programas que assumiam funções e 

graus hierárquicos diferentes, mas que apresentavam complementaridade e interdependência. 

Nesse conjunto, foi estabelecido um programa básico, definidor e configurador do processo 

de transformação das relações de propriedade e da melhoria de condições de acesso à terra: 

era o Programa de Assentamento dos Trabalhadores Rurais. Como programas 

complementares, foram estabelecidos a regularização fundiária, colonização e tributação; e 
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como apoio aos demais, programas de cadastro rural, estudos e pesquisas, apoio jurídico e 

desenvolvimento de recursos humanos.  

Em 1987, para a consolidação do PNRA, o governo federal lança através do MIRAD 

(Ministério da Reforma Agrária e do Desenvolvimento Agrário) - novo nome do Ministério 

de Assuntos Fundiários - e do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária)8, a Política de Assentamento, conjunto de procedimentos que os assentamentos 

deveriam obedecer. No entanto, até novembro de 1988, haviam sido assentadas 70.164 

famílias, apenas 8% da meta prevista no Plano. 

Este fracasso deveu-se a vários fatores, dentre os quais podem ser citados: a não 

explicitação de que as propriedades a serem desapropriadas se restringiriam aos latifúndios 

improdutivos acima de três módulos rurais, o que deu margem ao desenvolvimento de uma 

ampla mobilização do patronato rural organizado através da UDR (União Democrática 

Ruralista)9; a não formulação de uma nova política agrícola; a limitação (pelo Estatuto da 

Terra) dos valores de emissão de TDAs (Títulos da Dívida Agrária), além de outras. Em 

resumo: obtinham-se as terras, mas não se implementavam os meios de transformar os sem-

terra em agricultores familiares competitivos. 

Numa outra linha de análise, José Eli da Veiga argumenta que o fracasso do PNRA já 

estava delineado três meses após o seu lançamento, quando se iniciou uma reação contrária 

dos grandes proprietários de terras, manifesta na campanha de mídia que gerou uma tutela 

militar: 

 
“Na campanha contra o PNRA, os latifundiários não tiveram nenhuma dificuldade em 
arrastar o conjunto do empresariado e, conseqüentemente, ganhar os grandes meios de 
comunicação de massa. Explorando com rapidez e eficiência os percalços da rapaziada 
que tentava conduzir o mostrengo chamado INCRA, eles conseguiram gerar um clima 
extremamente desfavorável à reforma... Em 18 de setembro de 1985, houve uma 
reunião do gabinete do Chefe da Casa Militar, general Ruben Bayma Denys, para rever 
o plano de reforma agrária. Depois daquela reunião, o ministro Nelson Ribeiro 
permaneceu no gabinete militar para uma outra conversa com generais Denys e Ivan 
de Souza Mendes, do SNI. Em síntese, qualquer pessoa interessada já podia desconfiar, 
por simples leitura do noticiário, que o plano estava sob tutela das forças armadas.” 
(Veiga, 1994: 301-303) 

 

                                                 
8O INCRA foi criado pelo Decreto-lei n. 1.110, de 9 de julho de 1970. O decreto extinguiu o IBRA (Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária) e o INDA (Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário) e transferiu ao 
INCRA todas as atribuições dos antigos institutos, preconizadas no Estatuto da Terra, de 1964.  
9 A UDR foi fundada em 1985 por fazendeiros do setor pecuarista e contrários à reforma agrária. No início atuou 
em Goiás, sul do Pará, Pontal do Paranapanema (SP) e Triângulo Mineiro; depois espalhou-se por vários estados. 
Atuava de diversas formas, organizando os fazendeiros, articulando milícias armadas, pressionando o governo e 
os parlamentares. Teve destacada atuação contra a reforma agrária durante a constituinte. A partir de 1990, 
encerrou suas atividades. Foi reaberta em 1996, mas somente na região do Pontal do Paranapanema, com 
limitada participação de fazendeiros (Stedile e Fernandes,1999: 93).  
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Após o PNRA e a Política de Assentamento, as ações e intenções do primeiro governo 

da fase de redemocratização do país no tocante à questão agrária, seguiu-se a elaboração da 

Constituição de 1988. Ela deu um tratamento diferenciado à questão agrária em relação às 

outras Constituições, uma vez que passou a ser parte do Título VII, da Ordem Econômica e 

Financeira, constituindo um capítulo próprio.  

No entanto, segundo Graziano da Silva, 

 
“A nova Constituição Federal não diminuiu o terrível fosso que separa o sem-terra 
acampado debaixo de uma lona do seu algoz da UDR. Pelo contrário, a carta de 1988 
aprofundou o buraco da desigualdade, impedindo, definitivamente, que a questão 
agrária brasileira pudesse ser resolvida por via pacífica. Ao manter o malfadado inciso 
que isenta de desapropriação a chamada “propriedade produtiva”, a Assembléia 
Nacional Constituinte retrocedeu aos idos de 1946, renunciou às conquistas da Emenda 
Constitucional n.º 10, de 10 de novembro de 1964 e do Estatuto da Terra e desdobrou-
se quando comparada à Carta outorgada pelos três ministros militares de 17 de 
outubro de 1969.”(Graziano da Silva, 1989: 199) 

 

Para Maria Conceição D’Incao, em seu texto Reforma agrária: um retrocesso 

programático (1990), terminados os trabalhos constituintes, restou à opinião pública - e a 

expressivas parcelas dos setores progressistas - a idéia de que a reforma agrária reivindicada 

pelos trabalhadores através de suas lutas e de seus representantes políticos é uma ameaça ou 

obstáculo à modernização da economia brasileira. Para eles, o setor agropecuário havia se 

transformado substancialmente, sendo inclusive capaz de resistir à crise dos anos 80, quando 

ocorreu a modernização dos latifúndios, a formação dos complexos agro-industriais, e a 

vinculação crescente com o setor financeiro e a interpenetração de capitais, envolvendo os 

setores agropecuário, industrial e financeiro. Neste sentido, a reforma agrária passou a ser 

vista como desnecessária, com base no argumento de que os problemas da agricultura 

brasileira foram resolvidos com a modernização e de que eventuais problemas sociais seriam 

resolvidos com o avanço do desenvolvimento, o qual poderia gerar os empregos necessários 

para isto.  

Analisando o PNRA, Francisco Graziano Neto procura evidenciar que 

 
“Inexiste farta disponibilidade de terras ociosas para programas de redistribuição 
agrária no país. Mesmo que houvesse abundância de terras, não haveriam tantos 
interessados aos lotes. Mesmo com terras ociosas e pretendentes certos, um programa 
fundiário desta natureza não teria a eficácia desejada, deixando insolúvel o problema 
da miséria no campo (...) Infelizmente, o paradigma dominante entre os estudiosos 
nunca permitiu uma discussão alternativa clara e profunda sobre a questão agrária 
brasileira”. (Graziano Neto, 1989:107 –115) 
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Aos setores comprometidos com as demandas populares, restou a tarefa de forjar as 

bases teóricas e práticas do que deveria ser um novo projeto político de reforma agrária, 

comprometido com a modernização não só da economia, mas da sociedade brasileira como 

um todo. Esta discussão determinaria o sentido da reforma agrária no Brasil dos anos 90. 

O governo Collor (1990-92) apresentou como proposta o assentamento de 500 mil 

famílias. Entretanto, frente a uma política de desmantelamento da administração pública, foi 

acelerado o processo de desgaste ao qual já vinha sendo submetido o INCRA. Não houve a 

desapropriação de nenhuma terra por interesse social para fins de reforma agrária e foi 

promovido o assentamento de 38.425 famílias.  

O governo Itamar Franco (1992-1994) tentou retomar os projetos de reforma agrária, 

aprovando um Programa Emergencial para o assentamento de 80 mil famílias, das quais 

21.763 foram atendidas com a implantação de 152 projetos, totalizando uma área de 

1.228.999 ha (Gomes e Cleps, 2001).  

Após a edição de Lei Federal 8.62910, de 25 de fevereiro de 1993 e frente à pressão 

dos movimentos sociais, o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) implementou 

as bases da proposta que foi denominada NOVO MUNDO RURAL. Consubstanciada em um 

documento que unificou as políticas públicas voltadas ao campo, motivou a decisão do 

governo federal de reunir a Reforma Agrária e o PRONAF (Programa de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar), sob a direção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estabeleceu-

se, ainda, a implementação de projetos complementares à política de assentamento, como o 

Lumiar, Casulo, Roda Viva e Cédula da Terra, ao lado de outras ações de parceria buscadas 

junto a Estados e Municípios, parte do esforço para criar mecanismos de auto-sustentação dos 

projetos.  

Ao final do governo Fernando Henrique Cardoso, 514.163 famílias foram assentadas 

em mais de 18 milhões de hectares, de acordo com relatórios do INCRA. Todavia, 

contrapondo-se a este expressivo número fica a noção de que nenhuma das famílias obteve a 

condição de emancipação, qual seja, o acesso pleno dos beneficiários à condição de 

produtores familiares consolidados. Isto porque, segundo o entendimento do MDA, uma 

família titulada é aquela que recebe o documento da posse definitiva da terra depois que "de 

                                                 
10 A Lei 8629/93 define que o Estatuto da Terra funda-se no Conceito de Módulo Rural, ou seja, na propriedade 
familiar, que é uma área mínima na qual uma família, trabalhando diretamente a terra, tenha garantida a sua 
subsistência e o progresso social e econômico. No decreto Presidencial, quando se declarar o imóvel como de 
interesse social por não cumprir a função social, constará também a autorização da União para propor ação de 
desapropriação.  A lei estabelece, ainda, que o INCRA é o órgão federal competente a ingressar no imóvel para 
levantar dados e informações, com prévia notificação. (Silva, 1993:686-691) 
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forma regular tenha aplicado os créditos de apoio à instalação e habitação e estruturação da 

produção".  

Dentre as críticas que podem ser feitas à política de assentamento do governo 

Fernando Henrique Cardoso, destacam-se as apontadas por matérias publicadas pelo jornal 

Folha de São Paulo, entre os meses de abril e junho de 2002, analisando dados de auditoria 

realizados pelo próprio INCRA. Revelou-se que, para atingir as metas, o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário havia inflado os balanços utilizando terrenos vazios e sem infra-

estrutura básica, contrariando regulamentações do próprio INCRA. Entre os assentados desde 

1995, só 3% têm título de posse. Além disso, 17% dos beneficiários do programa de reforma 

agrária abandonaram ou nem sequer tiveram acesso às terras que lhes foram prometidas. Das 

514.163 famílias que o MDA diz ter beneficiado, apenas 15.848 receberam títulos definitivos 

de seus lotes entre 95 e 2001, e outras 87.515 abandonaram ou foram expulsas de suas terras. 

O Presidente da CPT (Comissão Pastoral da Terra), Dom Tomás Balduíno, entrevistado pela 

Folha de São Paulo na mesma época, acredita que somente uma mudança na Constituição 

poderá alavancar a política agrária do Governo, classificada por ele como uma “reforminha 

agrária, conservadora e compensatória”.  

 

 
2.7 - Os três olhares sobre a reforma agrária no Brasil nos anos 90 

 
 
Na análise de José Roberto Alentejano (1996), existem no Brasil três formas básicas 

de encarar a Reforma Agrária como política pública nos anos 90: política social 

compensatória, política distributiva e política voltada para a transformação do modelo de 

desenvolvimento. 

Os que percebem a reforma agrária como política social compensatória reconhecem a 

firme inserção internacional da agropecuária brasileira e o domínio do mercado nacional pela 

moderna agricultura, redefinindo, inclusive o padrão de consumo – aspectos que expressariam 

a estratégia da modernização agrícola do ponto de vista econômico-produtivo. Porém, 

consideram que seu caráter conservador - que se reflete num aumento da concentração 

fundiária e da renda, assim como na expansão do subemprego e do desemprego no campo e 

na promoção do êxodo rural - impõe a adoção de uma política compensatória, voltada para 

garantir um mínimo de dignidade e condições de vida para os excluídos dos benefícios do 

processo de modernização: 
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“Uma reforma agrária que garanta pelo menos casa e comida à população que não 
tem mais possibilidades de ser absorvida produtivamente no novo padrão tecnológico 
que se avizinha. ‘Terra para quem nela trabalha’ talvez venha a ser uma nova e 
progressista bandeira nesse final de século.” (Graziano da Silva apud Alentejano, 
1996: 23) 

 

A proposta distributiva aponta para a adoção de uma política destinada a sustentar a 

retomada do crescimento econômico do país e garantir a segurança alimentar da população. 

Os defensores desta formulação mostram que a garantia da segurança alimentar só foi 

conquistada com o apoio a agricultura familiar, pois o modelo que tem como base grandes 

unidades patronais não apresenta vantagens do ponto de vista produtivo, como acontece na 

indústria. Além disso, ele é mais caro, pois pressupõe a obtenção do lucro, o que não ocorre 

na agricultura familiar. Desse modo, se justificaria uma ampla reforma agrária ao lado de uma 

revisão da política agrícola, de forma a criar um forte setor reformado, baseado na agricultura 

familiar: 

 
“A Reforma Agrária, portanto, pode ser definida como a política governamental que 
procurará ampliar a quantidade de pobres rurais capazes de se incorporar como 
produtores à vida nacional pelo apoio que receberam de instrumentos de política 
agrícola.” (Abramovay e Carvalho Filho apud Alentejano, 1996:25) 

 

No entanto, consideram que a reforma agrária não deve atingir o setor modernizado, 

mas sim consubstanciar-se em uma política cuja diretriz central seja o fomento e o apoio a 

agricultura familiar. 

Os defensores da reforma agrária como uma política voltada para a transformação do 

modelo de desenvolvimento propõem um questionamento da modernização agrícola 

brasileira, vista como mal sucedida uma vez que seria ecologicamente insustentável, 

socialmente perversa e economicamente cara. D’ Incao analisa: 

  
“o debate político da Reforma agrária considera o conteúdo das demandas das lutas 
sociais no campo como indicadores das contradições sócio-estruturais geradas pelo 
desenvolvimento da agricultura brasileira. Portanto, o modelo é na realidade 
insustentável e as diversas lutas que se travam em torno da posse da terra hoje, 
envolvendo sem terras, atingidos por barragem, seringueiros e índios, indicam o quão 
destrutivo e equivocado é o modelo”. (D’Incao apud Alentejano, 1996:27)  

 

Outro aspecto a considerar é a enorme dependência que o setor modernizado 

demonstra com relação ao financiamento estatal representado, nos anos 70, pelo crédito 

subsidiado e, nos anos 80, pelas várias formas de subsídios diretos e indiretos garantidos aos 

diversos complexos industriais. Assim, a Reforma Agrária é pensada como parte de um 
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conjunto de reformas que abarque os mais diversos setores – financeiro, industrial, 

tecnológico, educacional, etc. – e redirecione o modelo de desenvolvimento, para que este 

possa ser efetivamente mais democrático, representando o interesse e a luta dos setores 

populares.   

 
 
2.8 - O Cenário Mineiro 

 
 

O Estado de Minas Gerais procurou, ao longo dos últimos oito anos, definir um papel 

específico da ação estadual, através de uma estrutura organizacional voltada para a promoção 

da reforma agrária e uma linha de atuação complementar à da União. Contudo, permanece 

apresentando indicadores sociais que evidenciam a presença de inúmeros problemas que 

exigem uma atuação articulada para sua superação.  

Este é, por exemplo, o caso dos 11 milhões de hectares de terras devolutas que 

poderiam contribuir para o assentamento dos 150 mil posseiros sem título de propriedade, 

assim como dos 350 mil meeiros, parceiros, arrendatários e bóias-frias ou mesmo das 8 mil 

famílias mineiras que aguardam seu assentamento em acampamentos rurais em situação de 

penúria. Há áreas de conflito por demanda por terra que permanecem incrustadas no mapa de 

Minas Gerais, assim como é visível o déficit de infra-estrutura e assistência técnica dos 

assentamentos, conforme mostram os dados do ITER (Instituto de Terras de Minas Gerais) de 

2002. 

A ação das políticas públicas relacionadas à reforma agrária evoluiu, desde a criação 

da política de assentamento do governo federal (1985), em termos de definição do papel do 

Estado e também da própria estrutura organizacional. Em Minas Gerais, de 1985 a 1995, o 

processo de aquisição de terras e assentamentos foi executado exclusivamente pelo órgão 

federal INCRA, sendo contabilizados nesse período 36 projetos que envolveram 2285 

famílias.  

A partir de 1996, a ação do Governo Estadual evoluiu no desenho das parcerias com a 

União. Para tanto foi criado um órgão específico denominado CORA (Comissão Operacional 

de Reforma Agrária). As ações governamentais foram integradas, destacando-se a contratação 

de técnicos que foram colocados à disposição do INCRA, bem como a realização de um 

investimento direto da COPASA junto aos assentamentos rurais.  

Finalmente, foi aprovado na Assembléia Legislativa de Minas Gerais o PEC (Projeto 

de Emenda Constitucional) 30/96, de 09 de julho de 1998, que limitou a concessão de títulos 
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de propriedade pela RURALMINAS aos posseiros e arrendatários com área máxima de 250 

hectares. Assim, entre 1996 a 1998 o número de projetos saltou para 133 e mais de 5500 mil 

famílias foram beneficiadas pelas ações de reforma agrária, conforme dados da CORA 

(1998). 

 

FIGURA 1 – ASSENTAMENTOS RURAIS EM MINAS GERAIS POR ANO DE CRIAÇÃO 
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Fonte: Diagnóstico sócio-econômico dos Assentamentos Rurais em Minas Gerais.  Belo Horizonte: 
UFV/ITER/FAPEMIG, 2003.  (datilo) 

 

Em 1999, o governo estadual criou o GEAT (Grupo Especial de Acesso a Terra) e, no 

ano seguinte, o ITER. Deste ano até 2002 o INCRA viabilizou 49 projetos de assentamento no 

Estado, envolvendo 1673 famílias.  

Em suma, o Estado de Minas Gerais acabou por assumir ações direcionadas aos 

assentamentos rurais como o combate à violência no campo, o programa de segurança 

alimentar nos acampamentos, a arrecadação de terras devolutas, a educação básica de jovens e 

adultos, a formação e gestão de empreendimentos econômicos cooperativos e a 

agroindustrialização cooperativa (ITER, 2002). 

Assim, em Minas Gerais existem, atualmente, 184 projetos de assentamentos 

implantados pelo INCRA em cerca de 550 mil hectares, envolvendo 11.400 famílias em 65 

municípios. Os conflitos e as tensões fundiárias concentram-se nas regiões do Triângulo 

Mineiro, Alto Paranaíba, Norte, Noroeste, Vale do Jequitinhonha e Rio Doce/Mucuri.  
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FIGURA 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS PELOS MUNICÍPIOS DE MINAS 
GERAIS EM 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Diagnóstico sócio-econômico dos Assentamentos Rurais em Minas Gerais.  Belo Horizonte: 
UFV/ITER/FAPEMIG, 2003.  (datilo) 

 

A assistência técnica e a infra-estrutura concentram os pontos a serem resolvidos. A 

demanda dos assentamentos em relação à energia elétrica (déficit em 60% dos assentamentos) 

e acesso à água tratada (déficit em 70% dos assentamentos) deverão constituir-se em 

prioridades das ações governamentais. Quanto às políticas de assistência técnica e extensão 

rural, o foco é o de ampliação do papel estratégico dos agricultores no desenvolvimento 

regional. A EMATER-MG (Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão Rural de 

Minas Gerais) está presente em 88 projetos, atendendo 4.846 famílias (43% do total das 

famílias assentadas), com o apoio de uma equipe de 124 técnicos. Faz-se necessário um 

investimento direto na ampliação desse serviço, objetivando ampliar o número de Planos de 

Desenvolvimento dos Assentamentos (PDA), a partir da diretriz de fomento ao 

desenvolvimento regional sustentável.  
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FIGURA 3 – CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA NOS ASSENTAMENTOS RURAIS 
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Fonte: Diagnóstico sócio-econômico dos Assentamentos Rurais em Minas Gerais.  Belo Horizonte: 
UFV/ITER/FAPEMIG, 2003.  (datilo) 

 

Pode-se definir, em suma, os três grandes pontos de estrangulamento na consolidação 

da política agrária estadual como sendo as terras devolutas, os focos de tensão social por 

demanda por terra e a deficiência de assistência técnica e infra-estrutura.  
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CAPITULO 3 

A QUESTÃO AGRÁRIA E AS ORGANIZAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS 

 
 
Uma vez tratada a trajetória das políticas públicas através das quais o Estado atuou na 

questão da propriedade da terra, no presente capítulo é realizada tarefa similar em relação às 

formas de organização dos trabalhadores rurais nas diferentes fases da história brasileira, 

identificando-se as experiências de sindicalização e institucionalização, bem como o 

surgimento de novos atores sociais e de novas formas de organização e de participação nesse 

processo.  

 
 
3.1 - O sindicalismo e as lutas sociais no campo  

 
 
A história dos trabalhadores do campo - e a sua dificuldade de organizar lutas diante 

de um contexto de expropriação e exploração econômica amplos - foi permeada pela ausência 

de direitos fundamentais da pessoa, como o direito de ir e vir e outros direitos civis comuns 

em diversas sociedades. Talvez, por este motivo, a história de lutas dos trabalhadores do 

campo no Brasil somente seja considerada a partir de sua incorporação ao movimento sindical 

brasileiro e do assalariamento.  

Martins chama a atenção para o fato de que todas as lutas das categorias sociais cuja 

existência não está baseada no trabalho assalariado são consideradas lutas condenadas, sem 

futuro, sem importância histórica, pois 

  
“São tidas como lutas de resistência ao desenvolvimento do capitalismo, ao progresso 
da sociedade, diferentes das lutas operárias que deverão levar à superação do 
capitalismo e à construção do socialismo. Os vários grupos políticos têm, por esse 
motivo, uma posição ambígua em relação às lutas populares no campo e em relação às 
formas não sindicais nem partidárias de organização. Por causa dessa ambigüidade, 
com freqüência as lutas dos trabalhadores rurais, sobretudo as lutas camponesas, são 
apoiadas moralmente e, ao mesmo tempo, condenadas politicamente, especialmente 
quando não resultam num claro fortalecimento do sindicato e dos trabalhadores 
assalariados, sobretudo os operários. Essa concepção é evolucionista e, por isso, não 
pode reconhecer a força histórica das lutas sociais no campo, nem pode levar a um 
entendimento do que está ocorrendo.” (Martins, 1985: 77) 

 

No Decreto Federal 979, editado em 6 de janeiro de 1903, se registram as primeiras 

tentativas de organização sindical do trabalhador rural no plano legal. As intenções já 

apontavam para o cerceamento da liberdade de organização destes trabalhadores, 

principalmente os colonos do café, que iniciavam movimentos de resistência e contestação 
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devido às condições de trabalho vigentes. Uma das cláusulas proibia manifestações como as 

greves e mesmo reuniões em espaços públicos. 

Esse quadro não sofreu maiores alterações nem mesmo na década de 30, apesar de a  

Revolução de 1930 haver derrubado a oligarquia cafeeira. Nessa época, como já se viu, o 

processo de industrialização teve um grande impulso, os trabalhadores urbanos tiveram 

direitos reconhecidos e legalizados e foi atribuído ao Estado o papel principal no processo 

econômico. No entanto, em relação à ordem agrária, não se observaram maiores 

modificações. 

Em 1932, com os olhos voltados para a industrialização nascente, o governo Vargas 

regulamentou a organização sindical urbana de profissões afins (com base ampla e 

heterogênea) que confluíram, em 1934, na instituição do modelo federativo - esse modelo 

passou a valer também para o meio rural em 1941. Em 1939 consubstancia-se nas regras 

trabalhistas a unicidade sindical e o atrelamento da estrutura sindical ao Estado, que se 

concretiza com a regulamentação da contribuição sindical recolhida em folha, repassada ao 

agente fazendário e, finalmente, creditada aos sindicatos dos trabalhadores. 

A partir desta situação surgem, no início da década de 50, as primeiras organizações 

de trabalhadores no campo. Elas apresentavam duas formas diferentes de manifestação: a 

primeira, com a adesão à representação sindical organizada pelo Estado, orientada pelos 

quadros do PCB (Partido Comunista Brasileiro); a segunda, de forma espontânea, no campo 

da luta cotidiana, no enfrentamento de questões específicas, na forma de manifestações 

isoladas, constituída como local de conflito e tendo em certas circunstâncias a presença do 

pensamento da Igreja Católica, de orientação anticomunista. De fato, nessa época, alguns 

organismos católicos se sobressaíram na atuação sindical, seja pela formulação política mais 

acabada, seja pelo amplo contingente que arregimentaram. Assim, podia-se observar que 

 
“dentro da ala conservadora, duas forças políticas se destacaram. No eixo Centro-Sul, 
despontaram os Círculos Operários; na região Nordeste, a ação do Serviço de 
Assistência Rural (SAR) e do Serviço de Orientação Rural (SORPE); no setor 
progressista, ganhou relevância a Ação Popular (AP), que atuou em Minas Gerais e em 
alguns estados do Nordeste.” (Ricci, 1999: 57) 

 

 Em meados dos anos 50, uma onda de greves abrangeu diversas categorias de 

operários urbanos em São Paulo. Estas experiências localizadas, mesmo quando alcançaram 

maior expressividade, chegando a atingir outros Estados, não se converteram em propostas de 

unificação do operariado, mas apenas de algumas categorias dentre as quais não foram 

contemplados, mais uma vez, os trabalhadores rurais: 
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"Assim ficaram conhecidas as siglas PUI, em São Paulo (Pacto de Unidade 
Intersindical), o PUA no Rio de Janeiro (Pacto de Unidade de Ação), que englobava os 
ferroviários, os estivadores e portuários e a CPOS (Comissão Permanente das 
Organizações Sindicais), do Distrito Federal e, especialmente, o CGT (Comando Geral 
dos Trabalhadores)." (Neves, 1981:32)  

 

O CGT, com uma vida efêmera que durou apenas entre os anos de 1961 e 1964, 

embora não tenha sido reconhecido oficialmente, apresentou como uma das suas principais 

características a ligação com a estrutura sindical oficial criada por Vargas e o privilegiamento 

das categorias urbanas, tendo sido completamente esfacelado pelos órgãos de segurança do 

novo regime logo após o golpe militar de 1964.  

Com a pretensão de constituir-se em um órgão de orientação, coordenação e direção 

do movimento sindical brasileiro, o CGT já tinha data marcada para sua instalação: julho de 

1964, quando se realizaria o V Congresso Sindical dos Trabalhadores. A proposta dos 

dirigentes era transformá-lo, efetivamente, em Central Sindical, o que jamais foi levado a 

efeito. Isso influenciou o conjunto dos trabalhadores, atingindo, indiretamente, inclusive os 

trabalhadores rurais, que questionavam as desigualdades sociais tendo como referência a 

estrutura fundiária, que encontrava nas alianças sustentadas dentro do Estado ardorosos 

defensores do latifúndio.  

Uma outra forma de organização dos trabalhadores rurais se deu no campo da luta, 

fazendo emergir na cena política diferentes categorias de trabalhadores (meeiros, foreiros, 

colonos, posseiros) e ganhando novas formas e feições de organização criadas na luta pela 

terra, que tomava um caráter regional e territorial.  

É assim que surgem, por volta de 1945, logo após a queda do Estado Novo, as Ligas 

Camponesas. Organizadas pelo PCB, as Ligas contavam, em sua origem, com um caráter pré-

sindical. Apesar de constituídas como associações civis, a maior parte delas tentou se 

transformar em sindicato, esbarrando na resistência dos grandes proprietários e na negativa do 

Ministério do Trabalho.  As Ligas Camponesas foram uma forma de organização política dos 

trabalhadores rurais que resistiram à expropriação e à expulsão da terra, tendo sido criadas em 

quase todos os estados brasileiros e contando com o apoio do PCB, do qual eram dependentes.  

No entanto, em 1947 “o governo decretou a ilegalidade do Partido e com a repressão 

generalizada, as ligas foram violentamente reprimidas, muitas vezes pelos próprios 

fazendeiros e seus jagunços.” (Fernandes, 1996: 4) 

Uma observação geral sobre o panorama da organização dos trabalhadores nos vários 

estados brasileiros nos anos que irão anteceder o Golpe Militar de 1964 mostra que as Ligas 
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Camponesas chegaram a ressurgir e a se organizar em Pernambuco, no ano de 1954, assim 

como em outros estados do Centro-Sul.  

Nesse período, criou-se um ambiente de discussões e disputas políticas em torno das 

Ligas, estando Francisco Julião à frente de um amplo espectro de movimentos.1  Neste mesmo 

ano o PCB criou a ULTAB (União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas), que se 

organizou em quase todo o território nacional. Com essa forma de organização, o Partido 

pretendia realizar uma aliança camponesa operária. De acordo com Fernandes, 

 
“O crescimento da luta pela terra dimensionava a questão agrária, colocando a 
reforma agrária na pauta política. Esse avanço foi acompanhado por disputas pela sua 
representação. A ULTAB era controlada pelo Partido Comunista. A Igreja Católica 
estava dividida em dois setores: o conservador e o progressista. O primeiro, no Rio 
Grande do Norte, criou o Serviço de Assistência Rural. Em Pernambuco criou o 
Serviço de Orientação Rural e no Rio Grande do Sul a Frente Agrária Gaúcha. O 
segundo setor da ação católica era liderado pela Confederação dos Bispos do Brasil - 
CNBB, e formou o MEB (Movimento de Educação de Base), que trabalhava com a 
alfabetização e com a formação política dos camponeses.” (Fernandes, 1996: 7) 

 

No Rio Grande do Sul surgiu, no final da década de cinqüenta, o MASTER 

(Movimento dos Agricultores Sem-Terra). Os agricultores sem-terra eram os assalariados, os 

parceiros e também os pequenos proprietários e os filhos destes. Em 1962, os sem-terra 

começaram a organização de acampamentos e territorializaram a luta por todo o estado. 

Receberam o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro, do então governador Leonel Brizola 

(1959-1964) e ficaram circunscritos ao Rio Grande do Sul. Com o golpe militar de 1964, 

todos esses movimentos camponeses foram aniquilados. 

Em Minas Gerais, entre 1940 e 1964, nos vales dos rios Mucuri e Doce, os posseiros 

formaram vários movimentos e resistiram à expropriação. Na região de Governador 

Valadares, desde o início da década de quarenta, enfrentaram fazendeiros interessados 

naquelas terras, por causa da construção da rodovia Rio-Bahia. Para constituírem seus 

empreendimentos, os fazendeiros impuseram aos posseiros a condição de derrubar a mata 

para a formação de pastos e só permitiam que plantassem para a subsistência.  

Ainda nos vales dos rios Mucuri e Doce, porém na porção Noroeste do estado do 

Espírito Santo, ocorreram vários conflitos nos quais muitos camponeses foram assassinados 

pela Polícia Militar e por jagunços, em especial no município de Ecoporanga. No final da 

década de 40, a região era contestada pelos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

                                                 
1Francisco Julião (1915–1999) foi o primeiro advogado dos camponeses que se organizaram em ligas nos 
engenhos pernambucanos. Elegeu-se deputado federal pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Passou a liderar 
as ligas camponesas, sendo sua principal expressão pública. (Stedile e Fernandes, 1999: 38).  
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Essas terras estavam ocupadas por posseiros e passaram a ser disputadas por fazendeiros - 

grileiros, que procuravam tirar vantagem daquela situação indefinida. 

No Norte do Estado de Goiás, ainda na década de 50, o embate com os trabalhadores 

teve como fonte a grilagem de terras. A construção da estrada de rodagem Transbrasiliana, 

além de um projeto de colonização promovido pelos governos federal e estadual, haviam 

valorizado as terras da região. As terras devolutas, ocupadas por posseiros, passaram a ser 

griladas por fazendeiros. O processo de legalização fundiária foi feito por meio de 

documentos falsos. Iniciou-se um processo de resistência nos povoados de Trombas e 

Formoso, que foram atacados por jagunços e pela Polícia Militar. Os trabalhadores resistiram 

e as lutas multiplicaram-se por todo o estado de Goiás, até que foram eliminadas pelo governo 

militar.  

A posse de terras alheias mediante a falsificação de documentos dominou os conflitos 

no Norte e Sudoeste do estado do Paraná. Nesse estado, na região de Porecatu, chegou a 

acontecer até mesmo um enfrentamento armado entre posseiros e a polícia. Desde meados da 

década de 40, os posseiros estavam em luta com um grande latifundiário que, de acordo com 

denúncias feitas pelos trabalhadores, recebia proteção do governador do Estado, envolvido em 

negócios irregulares com a compra e venda de terras. No Sudoeste do estado também 

aconteceram manobras entre o governo e latifundiários com as terras devolutas, gerando 

enfrentamentos com os trabalhadores que lá viviam. 

No Maranhão, em meados da década de 50, na região do Pindaré chegaram famílias 

expulsas do vale do Mearin, do Piauí e do sertão do Ceará. Nessa mesma época, iniciou-se o 

processo de grilagem da região, que levou novamente à expulsão de muitas famílias, 

obrigadas a partir para o oeste e o sudoeste do Maranhão, sempre em busca de terra: 

  
“Assim, camponeses migrantes chegaram na região que depois se tornaria conhecida 
como Bico do Papagaio. Desde essa época iniciaram os conflitos entre grileiros e 
posseiros que transformariam a região em uma das mais violentas do Brasil, com 
intensos conflitos por terra e de continua resistência dos camponeses.” (Fernandes: 
1996: 8) 

 

Em linhas gerais, é esse o cenário brasileiro que antecede o golpe militar de 1964, 

sendo alterado a partir de então pelo governo militar, seja através da forte repressão, seja 

através da ação normativa que irá demarcar os limites que passarão a balizar a organização 

dos trabalhadores rurais.  
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3.2 - A institucionalização da CONTAG (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura) 

 
 
No quadro de enfrentamento ensaiado pelas Ligas Camponesas é que o Estado resolve 

institucionalizar a sindicalização rural. Não obstante, 

 
"Até 1960 não existiam mais do que 8 sindicatos rurais reconhecidos, dentre estes, três 
nos Estados de Pernambuco e Bahia e um no Rio de Janeiro e Santa Catarina. A partir 
de então, cresceu rapidamente o número de sindicatos, sendo que, entre 1962 até 
meados de 1963, já existiam 800 entidades sindicais e cerca de 500.000 camponeses 
organizados nas Ligas em 10 Estados. Às vésperas do golpe militar de 1964, o número 
de sindicatos chegava a 1.200 e 42 Federações, sendo 11 de assalariados; 18 de 
produtores autônomos; 6 de pequenos proprietários; 1 do setor extrativo; e 6 ecléticas 
(de pequenos proprietários e produtores autônomos)." (CESE, 1989:3-4) 

 

Como já se delineava na época, a partir das fileiras do PCB (Partido Comunista 

Brasileiro), força hegemônica nas organizações dos trabalhadores rurais, não era admitida 

qualquer forma de enquadramento (sindical) que pulverizasse o poder político da categoria. 

Ou seja, em nome da unidade da categoria “trabalhadores rurais” (assalariados, pequenos 

produtores), se assentava o princípio tático de eliminar “os resquícios feudais e semifeudais 

da sociedade brasileira” (Martins, 2000: 5). Importante notar que essa diretriz se consagrou a 

partir de 1965, quando o regime militar unificou todas as categorias numa única forma 

organizativa: o STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais), sendo que no âmbito estadual, 

criava-se a FETAG (Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura). No entanto, 

 
“lançadas as bases de estruturação do sindicalismo rural, agrupando diversos 
segmentos de trabalhadores (unificados sob a mesma categoria), como se o STR fosse 
um imenso ‘guarda-chuva’, chegando até, em algumas localidades, a ter nos seus 
quadros, pescadores e, em muitos casos, patrões (pequenos proprietários e/ou 
produtores) e empregados (assalariados e semi-assalariados rurais).” (Medeiros: 1989, 
38).  

 

Segundo informações disponibilizadas no site da CONTAG, a entidade havia sido 

criada em 22 de fevereiro de 1963, na cidade do Rio de Janeiro. Na época, havia 14 

federações e 475 sindicatos de trabalhadores rurais. O reconhecimento oficial da CONTAG 

foi dado pelo Decreto Presidencial número 53.517, de 31 de janeiro de 1964. O regime 

militar, que se instalou no país no mês de abril do mesmo ano, promoveu a intervenção na 

entidade, ordenando a prisão e exílio de vários dos seus dirigentes. Em 1968 o MSTR 

(Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais) acabou por retomar a entidade. Desde essa 

época a CONTAG realizou “sete congressos nacionais de trabalhadores e trabalhadoras 
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rurais”. No último deles, ocorrido em 1998, havia sido eleita a diretoria que estava a frente da 

entidade. (www.contag.org.br) 

De acordo com Ricci, a prática da CONTAG se desenvolveu tendo como referência o 

paradigma nacional-desenvolvimentista adotado pelas lideranças sindicais rurais anteriores ao 

golpe militar de 1964. Tal paradigma teve como fundamento o desenvolvimento da indústria 

nacional, capaz de fortalecer o operariado brasileiro. Na mesma ordem de raciocínio, as 

lideranças sindicais rurais da época pregavam a reforma agrária, o que possibilitaria a 

distribuição de terras e a reformulação do desenvolvimento da agricultura brasileira. Com a 

distribuição de terras, pretendia-se acabar com todas as relações sociais existentes no campo 

que não fossem tipicamente capitalistas e que, segundo essas lideranças, seriam resquícios do 

feudalismo. Por outro lado, acreditava-se que destruindo o latifúndio seria possível substituir 

as monoculturas de exportação por culturas que privilegiassem o abastecimento urbano: 

 
“Pela reforma agrária seria possível, portanto: a) eliminar relações socais pretéritas 
do campo e reproduzir apenas duas classes, a de proprietários rurais e assalariados e; 
b) financiar a industrialização do país, ao se estimular a produção de alimentos que 
barateassem o custo da cesta básica de consumo do operariado. Agregava-se a estes 
dois objetivos fundamentais, o aumento do fornecimento de matéria prima para a 
indústria, estimulando a industrialização do país. Este projeto será defendido 
praticamente na íntegra pela direção da CONTAG, não assimilando as transformações 
econômicas sofridas pela agricultura, principalmente na década de 70.” (Ricci, 1990: 
77-78) 

 

Ainda segundo as lideranças sindicais rurais do pré-64, este projeto de 

desenvolvimento teria como protagonista o Estado, único agente capaz de implementar uma 

política distributiva e de traçar novos rumos para o desenvolvimento econômico.  A 

CONTAG levaria essa mesma visão ao palco da Constituinte de 1988: a reforma agrária 

aparecia como componente de um modelo de desenvolvimento nacional, baseado na pequena 

e média propriedade sem, contudo, absorver a nova realidade da base produtiva, 

profundamente tecnificada, e o surgimento de complexos agro-industriais. O projeto de 

reforma agrária proposto não incorporava, ainda, a realidade do mercado agrícola, altamente 

oligopolizado, onde o abastecimento e a definição de preços não se davam apenas pelo 

aumento da produção: “Este projeto apresentava-se como uma base muito precária para a 

negociação porque não dialogava com a realidade e, consequentemente, com os atores reais” 

(Ricci: 1990: 77). 

 
 

  

http://www.contag.org.br/
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3.3 - A Igreja Católica, o MST (Movimento dos Sem Terra): novas formas de 

participação 

 
 
Desde o final da década de 70, vinha ocorrendo uma redefinição do panorama rural: o 

mercado vinha promovendo o redimensionamento das relações de trabalho e de produção. 

Isso levou, ao mesmo tempo, à criação de novas categorias sociais e à redefinição das 

categorias já existentes, acompanhando as demandas das mudanças tecnológicas e práticas de 

gerenciamento e fazendo com que se aprofundasse ainda mais a segmentação social entre os 

trabalhadores rurais.  

Os atores que emergiram do novo quadro explicitaram as contradições contidas no 

processo de valorização do capital e expressaram demandas específicas: ao lado das críticas 

que passavam a ser formuladas às práticas sindicais da CONTAG eram colocados na cena 

sindical novos elementos, relativos à representação. Questionando a hegemonia do “modelo” 

sindical oficial e acirrando as disputas políticas em torno da estrutura organizativa e das bases 

representativas, estava em “xeque” o monopólio do sindicalismo na condução das lutas no 

campo. Colocavam-se então, para esses novos atores sociais que despontaram no início dos 

anos 80, novas formas de organização, como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra), no sul; o MAB (Movimento dos Atingidos por Barragem); o movimento dos 

posseiros do Pará. Estas novas organizações pretendiam oferecer condições para que os 

trabalhadores tomassem rumo próprio em busca das suas demandas, opondo-se frontalmente à 

representação e às formas de organização sindical que vinham prevalecendo até então no meio 

rural brasileiro.  

Nesse período, é marcante a presença de militantes de diferentes filiações ideológicas, 

abrigados em ONGs, dentre os quais destacavam-se os ligados à Igreja Católica, como a CPT 

(Comissão Pastoral da Terra) e as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) que, a partir de 

1975, conseguiram introduzir questões políticas relevantes na ação sindical. Isso fez com que 

os sindicatos mostrassem o caráter de classe da sua existência, atuando junto a posseiros, 

pequenos produtores e assalariados, deixando marcas que persistem até hoje e tendo muita 

importância nas definições de rumos que se materializaram no III Congresso da CONTAG. 

Com a presença de 1500 dirigentes sindicais, 2275 sindicatos e 21 federações, nesse 

congresso foram propostos o fortalecimento da estrutura sindical, a ampliação de participação 

da base e a discussão da reforma agrária, ultrapassando os limites da legislação existente.  
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O pequeno número de desapropriações por interesse social, ao lado da expansão do 

capitalismo no campo com a empresariação da agricultura, acabou por acumular tensões 

graves que chegaram a envolver a Igreja Católica que, até aquele momento, vinha oferecendo 

um apoio crítico ao Estatuto da Terra.  

Anteriormente, entre 1968 e 1973, haviam ocorrido inúmeras prisões de representantes 

da igreja, o que provocou uma tomada de posição mais objetiva frente aos novos sujeitos das 

lutas populares e de seus direitos. A Igreja reformulou a concepção da realidade centrada no 

âmbito da produção e das relações econômicas, adotando a categoria pobre, base do 

deciframento da realidade social: 

 

“O tomar como referência o pobre e a pobreza, numa perspectiva ética, religiosa e 
histórica (e este é o dado novo), e não numa perspectiva meramente econômica, a 
comunidade questiona, a partir do modo como a exploração e a opressão se 
apresentam aos olhos dos pobres, as condições de produção e reprodução desta 
pobreza. Nesse plano é que convergem as várias formas de pobreza, de insuficiência, 
de exploração, de injustiça. Por isso mesmo é que as comunidades passaram a ter uma 
importância fundamental nas lutas sociais. A categoria salário separa o assalariado do 
camponês, do lavrador, dá uma dimensão de classe à luta social e fortalece enquanto 
luta de classe. Mas a categoria pobreza corresponde àquilo que se apresenta de 
imediato na vida e na consciência dos pobres.” (Martins, 1985, 106-107).  

 

Nestes termos, a propriedade que a Igreja agora defende não é a mesma que o Estado 

articula. A concentração da propriedade posta em prática pelo Estado após 1964 é denunciada 

como uma prática de desumanização do homem. Dentro desta reflexão surge, em 1975, a 

CPT, organismo da Igreja Católica vinculado à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil), que desenvolverá uma ação a partir da percepção e compreensão pastoral das 

demandas, necessidades e clamores dos pobres e das vítimas da injustiça e da violência. 

Foram os agentes da pastoral da terra que aprenderam e difundiram os elementos da cultura 

dos pobres, atuando em todas as regiões do país.  

A Comissão Pastoral da Terra, aglutinando padres, bispos e religiosos fundamentou, 

do ponto de vista teórico, os ensinamentos sociais contidos no Concílio Vaticano II, 

salientando o papel da Teologia da Libertação como fator para o desenvolvimento de práticas  
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pastorais.2  O MST nasceu no interior da CPT, segundo análise de Martins:    

 
“Quando a religião e a própria organização eclesiástica da Igreja se revelaram uma 
barreira às implicações e desdobramentos políticos da ação pastoral, foi inevitável o 
nascimento do MST... A unidade de origem se manteve numa complicada relação de 
face e contra-face. O MST ganhou na definição de identidade política, a CPT perdeu na 
diluição e indefinição de sua própria identidade como serviço pastoral aos pobres da 
terra. O surgimento do MST resolveu uma contradição no interior do trabalho 
pastoral.” (Martins, 2000:132)  

 

Desta maneira, o MST surge em Santa Catarina em 1979, e estende-se rapidamente 

para vários Estados do país nos anos 80, projetando-se nacionalmente nos anos 90. O 

crescimento do movimento demonstrou uma grande capacidade de liderança, um discurso que 

gerou coesão social entre segmentos que se sentiam marginalizados no meio rural: 

  
“Suas lideranças apoiaram-se numa ‘pedagogia popular’ desenvolvida pela Igreja 
Católica ao longo dos anos 70 e 80, que articulava elementos místicos das práticas 
religiosas do homem do campo (a cruz, a leitura de passagens da Bíblia no início das 
reuniões, as missas logo após as ocupações de terra, a visão de caminhada do povo de 
Deus em busca da Terra Prometida), com valores culturais do mundo rural (os 
momentos de piadas, a música sertaneja e caipira, a oferenda de produtos da terra, as 
rodas de prosa, as leituras de poesias e músicas que valorizam o movimento social, os 
forrós ao final dos encontros) e elementos de uma disciplinada rigidez organizativa (a 
formação de comissões de saúde, educação, produção e administração logo após a 
ocupação de uma terra; a elaboração de normas do militante; de orientação aos 
professores de assentamento rural). A força do MST está na capacidade de sustentar 
esse amálgama entre a dimensão racional e mística.” (Ricci, 2000: 57-58) 

 

As análises sobre a atuação do MST são bastante distintas entre os pesquisadores 

sociais. Para Gohn (1997), o MST possui três momentos distintos: a) 1979/1985, quando seu 

discurso articula a luta pela terra com a luta pela reforma agrária; b) 1985/1988, quando o 

movimento adquire caráter nacional, organizando-se nos estados onde há luta pela terra; c) 

1988/1996, quando o lema básico passa a ser “ocupar, resistir e produzir”.  

                                                 
2 “Maria da Glória Gohn propõe que a Teologia da Libertação consolidará um sentimento de autonomia, com 
matizes que iam do socialismo libertário ao anarquismo, adotando elementos marxistas. Eder Sader, em outro 
estudo clássico, propõe um referencial teórico mais amplo. Para ele, a partir de 1974 teria sido aberta, com o 
esfacelamento das organizações clandestinas de esquerda, uma recomposição das mobilizações populares de 
natureza reivindicatória e contestatória. Inicialmente, tais movimentos articularam-se ao redor da Igreja Católica, 
que disseminou um discurso comunitário, antiinstitucionalista. Posteriormente, segmentos da esquerda 
realinharam-se a partir das associações locais. Dessa fusão nasceriam vários movimentos sociais no final da 
década de 70: oposições sindicais, movimentos contra a carestia, movimentos pela posse da terra, entre outros. 
Todos valorizariam – ao contrário do discurso básico das organizações de esquerda pré-74 – as demandas 
surgidas no cotidiano das fábricas e dos bairros mais carentes. O espaço institucionalizado como o da prática 
política – partidos, legislativo e executivo, organizações gerais de representação social – daria lugar às formas 
mais difusas, anteriormente concebidas como locais dos interesses e relações privadas: o local de moradia, o 
local de trabalho, a comunidade rural.” (Ricci, 2000: 54-55) 
 

  



 57
 

A autora destaca a grande capacidade organizativa do movimento e seu empenho em 

relação ao seu programa educacional e produtivo. As formulações educacionais são precisas. 

A escola de um assentamento, para o MST, deve preparar as crianças para o trabalho rural; 

deve capacitar para a cooperação; deve refletir as experiências de trabalho produtivo; o 

professor deve ser um militante; a escola deve valorizar e acompanhar o desenvolvimento 

individual do aluno; deve ajudar a formar militantes e exercitar a mística pela luta popular; é 

lugar de vivência e reflexão sobre a ética.  

José de Souza Martins, em sua palestra A questão agrária no Brasil e as condições e 

possibilidades da reforma agrária, diz:  

 
“Tenho uma grande admiração pelo trabalho que o MST faz em vários momentos da 

sua atividade. Ele mobiliza um setor da sociedade que é de difícil mobilização, que é 

justamente essa parcela liminar da população brasileira, aquela que está nos mais 

problemáticos limites da privação e da chamada exclusão. Mesmo em assentamentos 

em que o Estado não tem condições de fazer, que é promover a ressocialização dos 

alcançados e beneficiados pela reforma agrária. A ressocialização, a reeducação plena 

da pessoa para a sua nova circunstância social e histórica, exige um envolvimento 

muito intenso dos que estão sendo ressocializados, e muito intenso dos agentes de 

ressocialização, coisa difícil para os agentes do Estado.” (Martins, 2000: 11).  

 

Numa linha interpretava distinta, Zander Navarro procura apontar as insuficiências do 

MST sem, contudo, destacar sua importância política e social. Para o autor, o movimento 

adquire feição nacional a partir de 1994, fruto de uma mobilização regional específica e 

conjuntural: a disputa no Pontal do Paranapanema. Sustenta que considerá-lo um movimento 

nacional seria, no mínimo, problemático. Navarro afirma que alguns setores dirigentes do 

movimento adquiriram posturas triunfalistas, desqualificando alianças e incapacitando o 

movimento de vislumbrar estratégias realistas de ação. O autor destaca, ainda, a ilusão do que 

seria o caráter revolucionário desse movimento, tendo em vista que a possibilidade de ruptura 

do regime econômico e político prevalecente inexiste no imaginário social dos sem-terra. A 

adoção de um modelo interpretativo, oriundo das correntes marxistas, seria, então, uma opção 

para mobilizar setores sociais politicamente frágeis – sua base social – e introduzi-los em 

ações políticas perigosas, como é o caso das ocupações. (Navarro, 1997) 

Outro estudo procura aprofundar a análise das relações de poder construídas no 

interior dos assentamentos rurais coordenados pelo MST. D’Incao e Roy (1995) revelam que, 

após a conquista da terra, a busca retórica da construção de relações sociais democráticas no 
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seio das populações beneficiadas vai, pouco a pouco, dando lugar a clivagens políticas que 

reproduzem e reconstroem formas de dominação incrustadas nas práticas tradicionais do 

mundo rural brasileiro. Técnicos agrícolas estatais tentam impor modelos coletivos de 

produção; agentes católicos buscam disseminar ideais comunitários; militantes do MST 

reproduzem palavras de ordem revolucionárias. Mas, mais profunda e complexa que a 

tentativa de impor um discurso hegemônico no assentamento é a reconstrução de preconceitos 

e diferenciações sociais entre as famílias de assentados: o grupo de famílias coletivistas contra 

o que defende parcelas individuais de produção; as famílias mais tradicionais que desaprovam 

as mães solteiras.  

Rudá Ricci, analisando estes diversos aspectos da atuação do MST, conclui: 

 
“O MST, enquanto movimento social, articulado nacionalmente, denuncia a 
marginalização social e política de uma multidão de brasileiros que procuram 
inscrever seu direito ao trabalho, ao bem comum improdutivo. O discurso distributivo, 
ao se nacionalizar, incomoda por revelar a desigualdade social. Mas, enquanto 
organização política, não apresenta uma resolução em relação aos mecanismos de 
tomada de decisão das agências estatais. Na prática, sua ação acaba por eleger como 
interlocutor o Estado, não criando alternativas de gestão pública. Daí um movimento 
que oscila entre longas negociações e a deslegitimação do interlocutor (no caso, o 
Estado). A própria sociedade desigual e a incapacidade de formulação de uma 
estratégia de radicalização democrática impedem que o MST projete-se como 
formulador nacional”. (Ricci, 2000:60)  

 

Ressalte-se que, no nosso entender, parte das contradições internas do MST se deve ao 

caráter “híbrido” desse movimento, segundo a tipologia de análise explicitada no capítulo 1 

dessa dissertação. Nesse sentido, enquanto a cúpula e os quadros médios do MST tendem a 

atuar como um “movimento social” - orientado para fins de natureza normativa e ideológica -, 

a base e boa parte das lideranças locais funcionam dentro da lógica das “organizações 

reivindicativas”, priorizando demandas de caráter instrumental. Por outro lado, apesar de 

acarretar contradições e fricções internas, o caráter “híbrido” desse movimento explica em 

parte a sua capacidade de lograr ao mesmo tempo uma ampla articulação nacional e grandes 

mobilizações locais, buscando não só a posse da terra mas, também, serviços complementares 

e recorrentes do poder público nos três níveis de governo (financiamentos, escola, assistência 

médica, etc.). 
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3.4 - A organização dos trabalhadores rurais em Minas Gerais 

 
 
A organização dos trabalhadores rurais em Minas Gerais teve origem com a fundação 

de Sindicatos e Ligas Camponesas, no início dos anos 60, época em que a luta pela terra 

atingia vários municípios no estado. Em meados de 1963, havia 24 sindicatos de trabalhadores 

rurais e três federações - que seriam interditados com o golpe militar de 1964.  

A rearticulação do movimento sindical, a partir de 1965, seria realizada através de 

setores conservadores do clero em torno da Federação dos Círculos Operários Cristãos, sendo 

reabertos alguns sindicatos considerados de linha moderada. Nessa época, também a 

CONTAG instalou uma delegacia no estado, o que permitiu o surgimento de 27 sindicatos. 

Em 1968, foi fundada a FETAEMG. Sua atuação seria marcada pelo assistencialismo 

operacionalizado pelo FUNRURAL (Programa de Assistência do Trabalhador Rural). 

A partir da realização do III Congresso Nacional da CONTAG, em 1979, quando foi 

realizada uma análise das mudanças que ocorriam na sociedade, intensificaram-se os conflitos 

pela posse da terra. A principal diretriz adotada foi recomendar ao movimento sindical que 

assumisse a organização dos trabalhadores para a ocupação de terras.  

A conjuntura iniciada nos anos 80 viu surgir novas temáticas e uma agenda pública de 

debates entre os movimentos sociais e o campo institucional. Foram colocadas em prática 

outras formas de fazer política, sendo estabelecidas novas relações com o Estado e seus 

aparatos, além da construção e negociação de novos direitos. O surgimento dos movimentos 

populares a partir das demandas específicas dos movimentos sociais passaram a ocupar a 

cena, conjuntamente com a ação da Comissão Pastoral da Terra.  

Estes fatos, ao mesmo tempo em que contribuíram para amplas discussões, fizeram 

emergir divergências no interior dos movimentos sindicais rurais a partir do confronto de dois 

projetos: a luta pela hegemonia do movimento sindical entre PCB e PT e a forma como 

deveria dar-se a organização dos trabalhadores.  

A FETAEMG não conseguiu mudar os rumos do sindicalismo hierarquizado e 

verticalizado de suas origens, mantendo a interlocução privilegiada com o Governo do 

Estado. Este posicionamento implicou na desarticulação e pouca organicidade dos 

trabalhadores envolvidos nos conflitos pela posse da terra, o que resultou, por sua vez, na 

manutenção de sua hegemonia sobre os trabalhadores rurais mineiros.  
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Analisando a atuação do MSTR nesta fase, Sgrecia e Gadelha (1987) relatam a greve 

dos canavieiros de Passos3, bem como outras lutas dos trabalhadores rurais em Minas Gerais. 

Na maior parte dos conflitos, a intervenção do Movimento Sindical se deu a partir da pressão 

dos trabalhadores ameaçados de expulsão das terras que ocupavam. Nestes casos, depois do 

levantamento de dados sobre os conflitos, os processos eram encaminhados ao INCRA ou à 

RURALMINAS, órgãos governamentais, dos quais a FETAEMG passou a esperar solução: 

  
“O movimento sindical não conseguiu articular os diferentes movimentos pela posse da 
terra numa luta mais ampla, visando à solução imediata dos conflitos e à integração 
dos assalariados e pequenos proprietários em torno da Reforma Agrária. A ação do 
movimento sindical caracterizou-se pelo imediatismo, pela inexistência de uma 
estratégia, visando ao fortalecimento das lutas, e pela incapacidade de estabelecer 
alianças com outros setores da sociedade, sem os quais se tornam remotas as 
possibilidades de confronto com os latifundiários na disputa pela terra... Nas áreas de 
conflito, a ação do MSTR se limitou ao apoio à resistência dos trabalhadores, através 
de denúncias e de atos públicos, não se desdobrando em propostas concretas de 
organização dos trabalhadores e de incentivo a formas coletivas de produção ou de 
associação... os conflitos passaram a ser encaminhados isoladamente, não se dando 
prioridade à articulação das lutas no nível regional.” (Sgrecia e Gadelha, 1987: 80-81) 

 

Na década de 1990, desenvolveu-se em Minas Gerais, de forma embrionária, uma 

tendência diferente no encaminhamento das lutas pela terra em Minas Gerais através do MST. 

Tal tendência se refere, dentre outros, ao processo formal de constituição dos assentamentos 

rurais, principalmente a partir das distintas concepções da forma organizacional da produção, 

que oscila de um modelo estritamente fundamentado no trabalho coletivo e cooperativo 

(MST) a outro, no qual existe um espaço maior para a ação individual (FETAEMG). 

Fundamenta-se também, na diferenciação entre uma concepção de luta pela terra estruturada 

em ações legalistas e concertadas (FETAEMG), ou na radicalização e acirramento do conflito 

(MST). 

 

 

 

 
                                                 
3 “No início de outubro de 1980, cinco mil canavieiros paralisaram os trabalhos em Passos, município do 
sudoeste mineiro, situado a 365 km de Belo Horizonte. O movimento que recebeu amplo apoio da cidade, 
terminou vitorioso. Uma comissão de trabalhadores, apoiada pela FETAEMG, chegou a um acordo com os 
usineiros ao final de um tenso processo de negociação. O acordo contemplou os canavieiros com 40% de 
aumento salarial, transporte de ônibus para o trabalho, estabilidade para a comissão de negociação e aumentos 
substantivos nos preços da tonelada de cana cortada e das tarefas. Essas conquistas vigoraram apenas por um 
ano. A direção do sindicato passou a ser conivente com as práticas de descumprimento do acordo”. (Sgrecia e 
Gadelha, 1987: 69) 
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Analisando estes processos, o pesquisador José Ambrósio Ferreira Neto argumenta 

que 

 
“A distinção entre o processo de mediação da luta pela terra, conduzido pelo MST, e a 
mediação conduzida pelo MSTR em Minas Gerais, refere-se à consolidação de dois 
campos de intervenção política, em que a atuação de um mediador é pautada na 
atuação do outro, ou seja, a emergência do MST obriga o MSTR a atualizar o discurso, 
para que sejam incorporadas novas formas de luta e de enfrentamento da questão 
agrária. Em contrapartida, o MST, por depender do apoio dos focos de oposição 
sindical, tem maiores dificuldades em firma-se como liderança, num contexto em que o 
MSTR já é mais consolidado e articulado”. (Ferreira Neto, 2002)  

 

Ao final da década de 90, refletindo esta tendência, o MST e a FETAEMG deram 

importantes passos na luta pela reforma agrária em Minas Gerais, conforme a expansão da 

política de assentamentos, incorporando a influência de outras organizações dos trabalhadores 

rurais, como o MLST (Movimento de Libertação dos Sem-Terra) – conforme pôde ser 

observado nas figuras do capítulo 2. 

 

FIGURA 4 – PRINCIPAIS MEDIADORES DOS ASSENTAMENTOS RURAIS EM MINAS GERAIS 
EM 2002 
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FIGURA 5 – ATUAÇÃO REGIONAL DOS MEDIADORES DOS ASSENTAMENTOS RURAIS EM 
MINAS GERAIS 
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CAPÍTULO 4 

OS HOMENS, AS TERRAS E A FAZENDA-CIDADE 

 
 
O povoado de Engenheiro Dolabela – hoje distrito do município de Bocaiúva1 -, onde 

se constituiu uma fazenda-cidade ao longo de dezenas de anos deu origem, em 1998, ao 

Projeto de Assentamento Herbert de Souza. No local onde funcionou a Usina Malvina, e que 

chegou a abastecer todo o Norte de Minas de açúcar e outros gêneros, restam ruínas que 

guardam uma fisionomia de desolação e restos de histórias. Este capítulo busca restaurar o elo 

entre a primeira organização sócio-econômica fundada no local, em 1925 - o complexo rural 

empreendido pelo Conde Alfredo Dollabela Portela - e suas sucessoras, analisando as 

transformações econômicas e sociais ocorridas entre as empresas e os trabalhadores e 

moradores do lugar.  

 
 
4.1 - Conde Dollabela: a construção da fazenda-cidade (1924-1944) 

 

FIGURA 6 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO PA BETINHO EM MINAS GERAIS 

 

 

Fonte: INCRA/MG. 

  
 

 
                                                 
1O povoado de Engenheiro Dolabela foi elevado a distrito através  Lei Municipal 2926, de 19 de janeiro de 2002. 
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Subindo a estrada BR-135, de Belo Horizonte em direção ao Norte de Minas, à altura 

do quil

FIGURA 7 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO PA BETINHO EM RELAÇÃO AOS MUNICÍPIOS  

 Fonte: INCRA/MG. 
 

                                                

ômetro 330, localiza-se o Projeto de Assentamento Herbert de Souza - Betinho, criado 

em 25 de junho de 1998. O projeto ocupa uma área de 24.914 ha, situada à margem direita do 

rio Jequitaí, no município de Bocaiúva, em Minas Gerais2, de cuja sede dista, partindo do 

povoado de Engenheiro Dolabela (principal núcleo urbano no interior da área do Projeto de 

Assentamento), 50 km, sentido norte. Uma menor parte, situada à margem esquerda do rio 

Jequitaí e ao sul da área, encontra-se no município de Joaquim Felício, cuja sede dista do 

povoado aproximadamente 46 km. Uma outra parte, ainda menor, situa-se à margem direita 

do córrego Taboquinha, pertencendo ao território do município de Engenheiro Navarro, que 

está a 25 km do povoado.  

 

 
2Bocaiúva, situada a 369 km de Belo Horizonte, originou-se do Arraial do Senhor do Bonfim, município de 
Montes Claros, nos finais do século XVIII. Situada a Oeste da serra do Espinhaço, e a Leste do rio São 
Francisco, suas terras se fundem com os Gerais, cujas raias podem ser pensadas como englobando o Norte de 
Minas Gerais e o Oeste da Bahia, espaço geográfico conhecido como os sertões, onde penetraram os migrantes, 
o gado e os gêneros que abasteceram o quadrilátero aurífero no século XVIII. Em 1873 elevou-se à categoria de 
vila com o nome de Jequitaí e, em 1890, passou a município com a denominação atual. Sua população é de 
42.806 habitantes (FIBGE, 2001), e ocupa uma área de 3.231,56 km² . As principais atividades econômicas são a 
agricultura, pecuária bovina e indústria.  
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A história do lugarejo de Engenheiro Dolabela remonta ao princípio do século XX, 

quando a rotina agrícola ditava o ritmo da vida e o tempo fluía entre a safra do milho e do 

feijão. Tal ambiente foi transformado por volta de 1918, com a chegada dos trabalhadores da 

Rede Ferroviária Federal, para a implantação da malha ferroviária que ligaria Belo Horizonte 

a Montes Claros. Segundo o pesquisador João Roberto Amorim, 

  
de Alfredo Dollabela Portella, 

engenheiro supervisor e responsável pela obra. Percebendo a riqueza das terras locais 
para o cultivo de cereais, adquiriu, em 1924, um total de 34.500 alqueires que faria 

 

Com a denom s Reunidas do Norte de Minas”, Dollabela fundou em 

1925 uma fazenda-cidade que se tornaria a sede de um dos maiores complexos rurais de 

Minas Gerais: contava com estação ferroviária própria, sendo construídas 400 casas para os 

trabalhadores, armazém, hospital, igreja, clube social, além

noite... Tinha médico, tinha hospital, fazia radiografia, fazia dentadura... Era cinema 
i foi um campo experimental, vinha gente de toda a parte 

do mundo. Trouxe agrônomo, mecânico, químico. (José Tomas Alves) 4 

A empresa o

capitalismo, com o 

oferecendo glebas de terras dentro de sua propriedade a todos que quisessem cultivá-las. 

Empre

                                                

“o grupo de trabalho era comandado pelo Con

limite com sete municípios, através de sua empresa “Dollabela Portella e Cia Ltda.” 
(Amorim, 1999:54) 3  

inação de “Granja

 das edificações utilizadas para o 

funcionamento das atividades agro-pastoris: 

  
“Naquela época, as condições de vida eram boas. Tinha casa, tinha luz até 10 horas da 

mudo, já era habitado... Aqu

 

rganizou um plano de desenvolvimento de sua agricultura, num misto de 

assalariamento de 240 trabalhadores da lavoura, e a prática do meeiro, 

stava uma quantia proporcional à cultura, reembolsável em produtos da lavoura, 

quando fosse realizada a colheita, e comprava toda a produção a preços cotados no dia. Este 

 
3 O historiador Max Vasconcellos relata que a família Dolabela Portela era tradicional no ramo de engenharia de 
obras, ganhando a concessão da construção do eixo Corinto-Montes Claros com 296 km de trilhos e 23 estações, 
entre elas a de Paradas dos Batistas, Catônio, Bueno do Prado, Jequitaí (depois, Eng. Dolabela) e Granjas 
Reunidas. Este ramal estava dentro do projeto da EFCB (Estrada de Ferro Central do Brasil), que visava ligar a 
Capital Federal (RJ) a Belém do Pará, via região central brasileira, o que não foi concluído, tendo a obra sido 
paralisada nas proximidades de Pirapora, MG, km 1005,940. Entre as várias obras empreendidas pela “Dollabela 
Portella e Cia Ltda.”, encontram-se a Estação de Barbacena, no trecho Rio de Janeiro-Belo Horizonte - uma das 
melhores estações construídas para a EFCB-, a Usina Hidrelétrica do Rio San Juan (1936/1942), situada no 
Parque Nacional de Iguaçu - fronteira do Brasil com o Paraguai- e que durante muitos anos foi a única fonte de 
energia elétrica da região de Foz do Iguaçu, além de inúmeras obras no interior do Brasil, em especial nos 
Estados da Paraíba e de Alagoas. (Vasconcellos, 1928)   
4 José Tomas Alves, residente em Engenheiro Dolabela, e em Sitio na década de 1930, ex-funcionário da 
Dollabela Portella e Cia Ltda., Cia Agro-Industrial Jequitaí e Industrial Malvina S/A, detém a memória da 
história local. Entrevista realizada em julho de 2001. 
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plano levou ao local mais de 600 famílias, elevando a população da área para mais de 3.000 

habitantes.  

Como resultado, expandiu-se o cultivo da mamona, do algodão - que chegou a render 

50 mil arrobas por safra - e de outros gêneros, como o milho - com colheita de 30 mil sacos 

por saf

cool, a partir da compra de uma usina 

de Pern

“A usina era movida à lenha, tudo era braçal. As tarefas nos canaviais começava com 
o corte da cana a facão; depois vinha o cambiteiro que levava a cana dos partidos para 
a usina onde a cana era cortada; o tombador tirava a cana do picadeiro e colocava na 
mesa da moenda; prá frente era com outros trabalhadores: o botador mandava a cana 

 

Os sertanejos

de 9.000 pessoas ligadas ao trabalho na usina. Este contingente, situado muito além da infra-

estrutu

  

ra -, o feijão, a cana-de-açúcar e o plantio de 80 mil mudas de café, além da pecuária 

bovina - com cerca de 28 mil cabeças - e da criação de porcos e aves. Complementava a 

atividade econômica do complexo rural a fabricação de cachaça - com o nome de “Princesa 

do Norte” - a extração de madeira e o garimpo de pedras preciosas (parte da propriedade 

estava compreendida no antigo “Distrito Diamantino”, grande centro de mineração da 

Capitania de Minas durante os séculos XVIII e XIX).  

No entanto, foi a cana-de-açúcar que definiu aquele que seria o mais importante modo 

de produção da localidade: a fabricação de açúcar e ál

ambuco, onde o ciclo de açúcar estava em crise, com usinas fechadas e trabalhadores 

ociosos. Instalada na localidade de Sítio, 35 km distante da fazenda-cidade, a usina chegou a 

fabricar 16.000 sacos de açúcar por safra, produção considerada modesta em razão do 

emprego de técnicas primárias, sem qualquer espécie de mecanização da lavoura: o trabalho 

era manual, a aragem feita por tração animal e o meio de transporte utilizado era o carro de 

boi. Para compensar este problema, ampliou-se a área cultivada, concorrendo para isto a 

existência de um grande contingente de mão-de-obra desempregada emigrada do Nordeste 

brasileiro: 

  

pros cilindros, depois vinha o bagaceiro, o foguista, que alimentava a fornalha; o mais 
alto era o caldeireiro e o mestre da rapadura que tinha a forma de fazer o açúcar 
mascavo. Tinha muita tarefa, uma barulheira danada e muito calor. O açúcar era 
coado nos peneirão, e tinha muita falta de gente”. (José Tomas Alves) 

 nordestinos, somados aos nativos, chegaram a constituir uma população 

ra construída na fazenda-cidade, vivia em péssimas condições de vida. Famílias 

numerosas amontoadas em casas pequenas, com estrutura de pau-a-pique, sem saneamento 

básico, sem assistência médica e com alimentação inadequada, sujeitas a doenças tropicais -

como foi o caso da malária, que vitimou muitas pessoas: 
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“Eu fui trabalha com meu pai várias vezes em Sítio. Era longe donde morávamos, a 

empreita ou salário dia. Era carregá can
gente andava um bocado. Lá tinha cana-de-açúcar, engenho, trabalho duro por 

a em carro de boi, ou fazer montes pro 
carregador, brocar o mato, derribar, tocá fogo. Acabava o tempo do corte da cana, 
tinha mais trabalho: era amola ferramenta, concerta cerca caída, corta erva ruim 

 

Uma das car

existência do comér

gêneros alimentícios, eram negociados sabão, querosene, fumo, remédios, roupa, tecidos 

diverso

 Dollabela Portella e Cia. Ltda. 

voltara

ificação de 

casas, 

                                                

dentro da pastagem do gado... Os vaqueiro tinha vida melhor. Também ficava mais 
perto dos patrão, mais prestígio por causa da lida com o boi, direito de ter montaria 
própria. No final do ano, as vezes, recebia dinheiro, mas criação também, umas 
vaquinhas que era o que os vaqueiro combinava. Na labuta com os boi, quando levava 
boiada prá cidade, ia um mundo de gente. Tinha o comissário, que era quem mandava 
mesmo, o contador e o arribista, que era o pessoal mais graduado... A função do 
contador? É contar boi todo dia, porque as vez, o boi esfarelou no cerrado e num sabe; 
então, se sumiu boi, sentiu falta, o arribista volta prá campear e achar o boi, é isto... 
Depois ia o ponteiro, que ia dando encaminhamento a fileira dos boi, e o culatreiro, 
que é o homem que cuida dos boi que fraqueja na marcha e mais a peonada. Eu já 
ajudei a conduzir boiada, mas na condição de ajudante de cozinheiro.” (Geraldo Souto 
Santos) 5 

acterísticas marcantes na relação da empresa com os trabalhadores era a 

cio local. Vendia-se de tudo que os moradores podiam comprar: além dos 

s, armarinho. Este comércio, atividade exclusiva da empresa, tinha o poder de atrair 

consumidores de cidades vizinhas, como Engenheiro Navarro e Joaquim Felício, tal a 

diversidade de produtos trazidos de grandes centros. A empresa instituiu sua própria moeda, o 

“boró”, com a qual pagava seus funcionários e que circulava com total aceitação pelos 

comerciantes da região que, posteriormente, a trocavam na própria companhia. Esta moeda 

circulou por vinte anos e chegou a ser cunhada em alumínio.  

Em 1940, dentro do Plano Especial de Obras Públicas e Equipamento para a Defesa 

Nacional, estabelecido pelo governo Vargas para a dinamização de setores industriais de 

infra-estrutura em face da 2ª Guerra Mundial, os negócios de

m-se para a intensificação da produção de açúcar e álcool. A usina foi transferida de 

Sítio para o pequeno povoado de Jequitaí, que crescera em torno da estação ferroviária 

inaugurada em 1922, e que seria futuramente denominado Engenheiro Dolabela.  

A difusão das técnicas modernas de produção da cana, trazidas por profissionais que 

vieram do Nordeste, e a qualidade das terras do Jequitaí, permitiram a expansão dos negócios 

e justificaram a construção de uma nova fazenda-cidade, que contou com a ed

um cemitério, um matadouro, a primeira estrada de rodagem ligando à sede outras 

localidades (como Terra Branca, passando por Olhos D’Água), além de iluminação urbana. 
 

5 Geraldo Souto Santos, residente em Bocaiúva, trabalhou na Cia. Agro-Industrial Jequitaí como lavrador no 
corte de cana e outras inúmeras tarefas comuns num complexo rural; aposentou-se na Industrial Malvina S/A. 
Entrevista realizada em julho de 2001. 
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Estas mudanças causaram novos impactos, positivos para o município de Bocaiúva, e capazes 

de melhorar a qualidade de vida da população. A economia, antes baseada na agropecuária, 

passou a contar com uma indústria, que incrementou o comércio de outros gêneros e bens de 

consumo, abastecendo de açúcar todo o mercado do Norte de Minas, gerando empregos e 

ampliando impostos, que chegaram a representar 80% da receita fiscal de Bocaiúva: 

 
“Acontece que as moça num queria mais morá na roça, sem luz, sem água encanada, 

sem o comércio da antiga Jequitaí. Elas gostava de vir nas festas, pro cinema mas não 

podia vir sozinha se não ficava mal afamada. Daí o que é que acontece? Não encontra 

casamento, porque o rapaz queria é casar com moça de família. As casada também 

povoado foi crescendo”. (Geraldo Souto Santos) 

 

Os empreend

comercialização dos  na região do Norte de Minas 

foram, em sua origem, um progresso indiscutível. A forma eficaz de organização da produção 

e o sup

abela enfrentaria obstáculos para estabelecer-se no poder regional, 
condição exigida pelos seus negócios. O PRM simplesmente não permitiria que o 

o Dollabela participasse da política local, dispensando-se maiores 
explicações. Mesmo assim constrói seu grupo político, nomeando, em 1927, o agente 
administrativo (cargo que hoje corresponde ao de prefeito) e elegendo seu irmão, 

gostava de vir pra missa de domingo ou fazer as compra no mercado. Foi assim que o 

imentos do Conde Dollabela no âmbito da produção rural, assim como a 

 bens agrícolas para o mercado urbano

rimento dos mercados no modelo de produção capitalista se contrapuseram às práticas 

locais ligadas ao velho latifúndio monocultor, cujos representantes integravam o PRM 

(Partido Republicano Mineiro).  

Segundo Amorim,  

 
“o Conde Dol

forasteir

Juvenal Dollabela, vereador. A eleição de 1930 vai encontrá-lo na CM ‘Concentração 
Conservadora’, ala tradicionalista do PRM, que iria apoiar Mello Vianna para o 
governo de Minas e Júlio Prestes para presidente do Brasil, enquanto seus opositores 
constituem na cidade a Aliança Liberal, ala progressista do PRM, que no plano 
estadual estava ligado a Antônio Carlos de Andrade e Getúlio Vargas, candidato da 
oposição à presidência da República. Organiza a campanha de Mello Vianna no Norte 
de Minas, recebendo-o em sua propriedade para um almoço com 400 convidados. A 
comitiva da CM dirigiu-se, a seguir, para Montes Claros, onde se defrontaram com 
membros da Aliança Liberal, resultando em violento conflito que repercutiu em todo o 
país. A eleição, desdobrada em processo revolucionário, com a posse de Getúlio 
Vargas (1930-1945), mudou o panorama político de Bocaiúva. Desta forma: com a 
Aliança Liberal no poder os reflexos vieram a atingir o industrial Dolabela. O Coronel 
Flamínio de Assis Freire foi exonerado pelo novo presidente do Estado de Minas 
Gerais, Olegário Maciel, com a participação de José Maria Alkmim, emergente na 
política estadual. O Conde Dollabela perde prestígio e espaço político, sofrendo 
perseguições, tendo suspensa a concessão de obras na Paraíba e Alagoas, além de ficar 
impedido de comercializar dormentes para a Central do Brasil, dentre outras 
questões”. (Amorim, 1999: 66-68) 
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Em 1944, a 

adquirida por um e

Grupo Matarazzo, quando a empresa passou a denominar-se “Cia. Agro-Industrial Jequitaí”.  

4.2 - Grupo Matarazzo: apogeu e declínio (1945-1968) 

 

“A partir da década de 40, a atividade agro-industrial do setor canavieiro tornou-se 
Desde então, as agroindústrias 

canavieiras classificaram-se entre as mais produtivas e eficientes do país, posição 
alcançada sempre graças aos programas de incentivos e aos subsídios governamentais 
que direta ou indiretamente impulsionaram o crescimento do setor.” (Scopinho, 1995: 

 

O novo prop

Matarazzo, compunha um complexo industrial que apresentava uma dinâmica mais integrada 

com o desenvolvimento do capitalismo no nível da produção, refletindo as mudanças que toda 

a econ

gro-industrial Jequitaí em terras de Engenheiro Dolabela: o 

desenv

 com a compra 

de uma

                                                

empresa Dollabela Portella e Cia. Ltda. é posta à venda6, tendo sido 

mpresário de Belo Horizonte, Evaldo Loyd que, em 1945, a vendeu ao 

 
 

 

cada vez mais expressiva no Centro-Sul do país. 

14).  

rietário da agroindústria canavieira de Engenheiro Dolabela, o grupo 

omia passava em relação ao período do pós-guerra e ao fim da era Vargas, marcada 

pela modernização do país. 

 O término da Segunda Guerra Mundial restabeleceu e dinamizou o comércio interno e 

internacional, para os quais o açúcar sempre foi item importante. Esta é a razão que norteou o 

empreendimento da Cia. A

olvimento prioritário de um complexo agro-industrial sucroalcooleiro.  

A introdução de equipamentos mais modernos, objetivando aumentar a capacidade 

produtiva, fez parte de uma ampla mudança no espaço da fazenda-cidade. Novos sistemas de 

operação foram implantados paralelamente ao melhoramento do maquinário,

 destilaria de metal que veio a substituir a destilaria de madeira. Isto permitiu que a 

produção de açúcar pudesse alcançar 300 mil sacos/safra, ou seja, 30 vezes mais que a obtida 

pelo grupo anterior. A produção de álcool industrial atingiu dois milhões de litros. A lavoura 

dedicada à policultura foi mecanizada, com a introdução de ferramentas e maquinários que 

proporcionaram maior facilidade no plantio e corte da cana, além do aumento da produção em 

menor quantidade de tempo: 

  

 

 
6 “O argumento das adversidades causadas pela política partidária e o falecimento do fundador, o Conde 
Dolabela, são as justificativas encontradas para explicar o fim do empreendimento familiar.” (Amorim,1999:68)  
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“As coisas mudaram muito: a usina passou a ser comandada por gerentes, veio muito 
técnico estrangeiro; a população ficou mais fixa, umas 5000 pessoas trabalhando para 
eles, quase não tinha retirante na lavoura para o corte da cana... O pessoal do 

 

 organizar a Escola, estava faltando professoras e a Diretora mal tinha 
o curso primário... Consegui encaminhar muitos alunos para trabalhar no 

 
Relatórios d

condições de vida de seus funcionários e em relação às necessidades de trabalho do complexo 

industr

“Comecei cedo no trabalho: levava boiada, carregava bóia pró pessoal na lavoura, 
lantar 

roça entre a cana; quando acabava a safra podia plantar na roça própria durante três 

 

ndo várias obras que foram realizadas no município: 
Montes Claros, a implantação do primeiro sistema 

 

 

                                                

escritório e os da pecuária tinha carteira assinada, o pessoal do campo não tinha; o 
gado foi para umas 40 mil cabeça e plantou muito eucalipto pra Belgo Mineira”. (José 
Tomas Alves) 

“Meu pai trabalhou muitos anos na Usina, onde moramos desde os tempos do Conde 
Dolabela... Fazia de tudo na parte mecânica... Aí me formei em Montes Claros e fui 
convidada para

almoxarifado... Nossa mãe, Bocaiúva não se comparava com Dolabela, tudo ali era 
melhor, mais fartura, as festas eram animadas, o Padre assistia a todos, construindo 
uma capelinha... Meu marido Pelágio, que era entomologista, foi convidado para 
organizar o Posto de Saúde, acabou ficando para combater muitas moléstias tropicais, 
construindo um laboratório que era o melhor do Norte de Minas.” (Maria do Rosário 
Souto Calábria) 7 

a empresa registram preocupações gerenciais quanto à adequação das 

ial. A fazenda-cidade passou por várias mudanças, com a construção de casas e 

alojamentos para os trabalhadores. Foi organizada uma cooperativa para vender aos 

trabalhadores os produtos de necessidade básica, fazendo com que o consumo de alimentos 

aumentasse e, conseqüentemente, gerando uma maior disposição para o trabalho. Além disso, 

houve ainda a construção de uma escola, uma igreja, um cinema e um campo de futebol: 

  

abria valeta, e ajudava meu pai na roça dele; no tempo dos Matarazzo podia p

dias, os restante trabalhava prá eles; uns preferiam trabalhar de meia, pagando com 
uma quarta da produção... Não pude estudar, não dava tempo... Diversão era quase 
nenhuma, mas tinha o cinema em Dolabela e as festas de santo...O meu maior desejo 
era trabalhar na usina: tinha mais de 400 carroças de boi puxando cana pras caldeira, 
mas tinha também um trem que ia até Reta Grande, trem particular deles só prá puxar 
cana; o comércio tinha de tudo, mas nesse época já não tinha mais o “boró”; foi um 
tempo bom.” (Antonio Moreira) 8 

“No período compreendido entre 1945 a 1968, o aumento da produção elevou a 
arrecadação de impostos, viabiliza
a reconstrução da rodovia Bocaiúva/
de água encanada do município, a construção da torre de televisão e os serviços de 
captação de águas do Rio Sumidouro, além da criação dos serviços de merenda escolar 
e da coleta de lixo domiciliar urbano.” (Prais, 1992:36).  

 
7 Maria do Rosário Souto Calábria foi encarregada da Creche, Professora e Diretora da Escola Professora Maria 
Dolabela, em Engenheiro Dolabela, onde morou até 1969. Participante ativa da comunidade, contribuiu para a 
sua organização, preservando a memória do lugar. Entrevista realizada em julho de 2001. 
8 Antonio Moreira, conhecido por Tonhão, nasceu em 1947, no lugarejo chamado Taboquinha, dentro do 
complexo rural, assim como seus pais e seu avô, que ali se instalou em 1925. Toda a família sempre trabalhou na 
propriedade. Homem de grande habilidade no trato rural, aposentado, é um dos líderes dos trabalhadores e da 
comunidade do Triunfo, onde mora atualmente. Entrevista realizada em julho de 2001. 
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Em 1960, o 

trabalhadora, mais organizada nas grandes cidades, forçava, através de seus sindicatos, 

aumen

“No começo de 1964, o país estava numa situação extremamente delicada. O nível de 
crescimento industrial baixara, a inflação chegara até 80% e o capital estrangeiro 
boicotava o governo vigente, sentia a insegurança de sua situação e se retraía, 
aguardando as definições. Falava-se em desenvolvimento fora das regras do jogo 

 

A experiência de luta e de organização dos assalariados rurais para a conquista e 

afirmação de seus direitos sociais tivera início da década de 50, no contexto da modernização 

da agri

nceiras, que irão culminar com o encerramento das atividades em 

Engenh

progresso industrial era uma realidade, mas a inflação também. A classe 

tos salariais. O empresariado, por outro lado, não aceitava tabelamentos ou redução de 

lucros: 

 

capitalista. As conseqüências do enfrentamento explodiram no movimento março-abril 
de 1964” (Lopez, 1991: 106).  

cultura brasileira, que, em algumas regiões deste país - a exemplo do que ocorreu em 

Engenheiro Dolabela - resultou em um intenso processo de proletarização. Tais lutas 

caracterizaram-se por inscrever direitos na legislação trabalhista a partir do ETR (Estatuto do 

Trabalhador Rural)9. 

Refletindo parte destes problemas, o Grupo Matarazzo sofre, neste período, seguidas 

crises econômico-fina

eiro Dolabela, em 1968. A estratégia da empresa é centralizar suas ações em São 

Paulo e, para isso, realiza um desmonte das instalações industriais, transferindo-as para terras 

paulistas, a fim de serem agrupadas com a Usina Santa Amália, de propriedade do grupo: 

  

didas 
ra a 

venda de gado. Das 30 mil cabeças existentes, anteriormente, restaram apenas 600 
novilhas... Uma profunda crise social foi gerada em função do fechamento da empresa, 

 
 

                                                

“O terreno utilizado para o plantio da cana foi dividido em fazendas, e essas, ven
aos interessados. A produção foi paralisada e a única atividade da empresa e

deixando em situação de extrema miséria aproximadamente seis mil pessoas que viviam 
integradas ao trabalho do complexo industrial.” (Prais, 1992:36) 

 
9 Segundo Luiz Antônio da Silva (1995: 88), o ETR editado em 2 de março de 1963, através da Lei no. 4214, por 
João Goulart, foi o instrumento legal por excelência a refletir estas disputas. Caio Prado Jr, ao analisar o 
significado desta legislação contida no ETR, considerou-a a complementação da Abolição da Escravatura, 
iniciada em 1888, e demonstrou grande preocupação com as perspectivas de descumprimento daquela legislação, 
como já era prática corrente em nossa história. A extensão aos trabalhadores rurais de alguns direitos trabalhistas 
já garantidos para os trabalhadores urbanos (carteira de trabalho assinada, direito de férias, repouso semanal 
remunerado, sindicalização, estabilidade após 10 anos de trabalho e salário mínimo, estes os mais importantes) 
foi entendida pelo autor como um saldo significativo no processo de modernização das relações sociais no 
campo. Ele apontou também algumas debilidades remanescentes naquela legislação, que não levou em 
consideração as particularidades das relações de trabalho no campo e acabou por sobrepor a realidade urbana à 
realidade rural. Prado Jr. atribuiu tais debilidades ao desinteresse das esquerdas pelo assunto, devido à suas 
limitações políticas em torno do debate sobre a reforma agrária, concebida como mera divisão fundiária. (Prado 
Junior apud Silva, 1995:88) 
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4.3 - Industr

as também para a 

econom omento Minas Gerais apresentava um déficit na produção 

do açúcar, agravado pela inadimplência do setor sucroalcooleiro mineiro, a exemplo das 

usinas de Ponte Nova, Ana Florência e Pontal.  

Diante da gravidade do problema, o governo de Minas Gerais, através do Governador 

Israel Pinheiro (1966-1970), do Secretário da Agricultura - o pecuarista Evaristo de Paula – e 

de autoridades da 4º Região Militar do Exército articulou um movimento para impedir a 

transferência da Usina para São Paulo. Alguns empresários do setor chegaram a manifestar 

interesse em adquirir as instalações da Usina, mas com a condição de receberem incentivos 

fiscais através da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), uma vez 

que o município de Bocaiúva integrava áreas do Polígono da Seca.  

Em novembro de 1969, os empresários Roberto Alves Botelho e José Silveira Barbosa 

assumiram o controle do que restara da usina, que passou a ser designada de Industrial 

Malvina S/A, obtendo recursos do BDMG (Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais). Em 

1971, apoiados pelo novo Governador de Minas, Rondon Pacheco (1971-1975), e pelo 

Secretário da Agricultura, Alysson Paulinelli, estes empresários obtiveram outro 

financiamento do BDMG para a compra de mais três usinas mineiras em crise financeira.   

A Industrial Malvina realizou uma reforma na fazenda-cidade. No campo, foram 

semeados 6000 hectares de cana-de-açúcar para o abastecimento da usina. Com os incentivos 

fiscais advindos da SUDENE, a usina foi reequipada, tendo-se o propósito de torná-la a maior 

do Estado. Em 1971, Minas produzia oito milhões de sacos de açúcar, sendo que três milhões 

destes eram usinados pela Industrial Malvina que, além disto, também fabricava seis milhões 

de litros de álcool e melaço para o consumo do gado. No povoado de Engenheiro Dolabela 

                                                

ial Malvina S/A: entre o velho e o novo (1969-1973) 

 
 
O fechamento da Cia. Agro-Industrial Jequitaí trouxe conseqüênci

ia do Estado, pois naquele m

10

 
10 Graziano da Silva denomina os programas econômicos implementados pelos governos de apoio ao setor 
privado “de uma concertação de interesses entre instituições públicas e privadas” (Silva apud Scopinho, 
1995:15). Assumindo este argumento, pode-se inferir que em Minas, desde a década de 50, o mundo empresarial 
rural harmonizava-se com o Estado no âmbito das políticas oficiais que se estabeleceram para favorecer os 
grandes produtores, que passaram a ter o apoio de uma formidável estrutura de empresas. Neste sentido, criou-se 
a ACAR (Associação de Crédito e Assistência Rural), hoje, EMATER (Empresa Mineira de Assistência Técnica 
e Extensão Rural), no governo Milton Campos (1947-1951); a CASEMG (Cia. de Armazéns e Silos do Estado 
de Minas Gerais), no governo de Juscelino Kubitscheck (1951-1955); a FRIMISA (Frigoríficos Minas Gerais), o 
IEF (Instituto Estadual de Florestas), no governo de Magalhães Pinto (1960-1964), que buscou uma 
redistribuição da população rural mineira com a criação do Projeto Jaíba; a RURALMINAS (Fundação Rural 
Mineira de Colonização e Desenvolvimento Agrário), no governo Israel Pinheiro.  No governo de Rondon 
Pacheco, toda esta estrutura se organizou na SOAPA (Sistema Operacional da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento). 
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foram criados ambulatório, farmácia e açougue, além da recuperação e construção de novas 

moradias. 

Em 1974 a empresa foi negociada com o grupo paulista Atalla, o que provocaria uma 

nova revolução no modo de produção. Ao que tudo indica, esta negociação fazia parte da 

nova p

ria do doce e amargo da cana (1974-1990) 

tir da política 

implem ntada com o PROÁLCOOL11, o que estabeleceu uma nova dinâmica na comunidade 

de Eng

s 

trabalh

                                                

olítica governamental que beneficiou a agricultura nacional pela apresentação de 

grande volume de crédito com taxas subsidiadas. Destaca-se, ainda, o surgimento da soja 

como um produto cuja importância era cada vez maior na pauta de exportações e também 

consumo interno, paralelamente à decadência do café tanto no setor agrícola interno quanto 

no volume total das exportações.  

 
 
4.4 - Grupo Atalla: a histó

 
 
Tradicionais usineiros, o grupo dos irmãos Atalla obteve recursos a par

e

enheiro Dolabela. A lavoura de cana foi retomada e o plantio foi diversificado com o 

cultivo de café e pimenta-do-reino. Os problemas sociais foram atenuados com a construção 

de um hospital, a reforma da rede de esgoto e de distribuição de água, além do investimento 

em educação - com ampliação da escola - e lazer - através da reforma do campo de futebol.  

Vale ressaltar que todas as edificações, equipamentos e serviços existentes no lugarejo 

eram propriedade da usina. Em torno do povoado de Engenheiro Dolabela aglutinavam-se o

adores da usina. Existiam, além dos equipamentos de infra-estrutura de água e esgoto, 

moradias para os administradores, técnicos e trabalhadores da usina mais qualificados, assim 
 

11 O setor sucroalcooleiro teve impulso graças ao PROÁLCOOL (Programa Nacional do Álcool), em 1975, que 
permitiu a expansão ainda maior das agroindústrias instaladas no país, sendo esse um dos primeiros setores a 
constituir-se enquanto complexo agro-industrial incorporando, cada vez mais, a lógica capitalista. Ou seja, o 
complexo caracterizava-se por integrar as atividades do setor agropecuário com as indústrias processadoras de 
matérias-primas por eles produzidos, e também com as indústrias fornecedores de insumos, maquinaria pesada e 
outros equipamentos. Paralelamente à retomada de investimentos na pesquisa de jazidas petrolíferas, o governo 
federal criou o PROÁLCOOL, cujo objetivo foi a substituição da gasolina usada como combustível pelos 
veículos automotivos por álcool etílico ou etanol, tendo em vista as dificuldades causadas pela crise mundial do 
petróleo, decorrente dos conflitos entre árabes e judeus no início da década de 70. Entre 1977 e 1979, houve uma 
expansão da produção de álcool de cana-de-açúcar, que foi o vegetal escolhido para produzir álcool combustível 
aqui no Brasil. Os fatores que determinaram essa escolha foram a grande extensão territorial do país, o clima 
propício para a cultura da cana e o domínio da tecnologia da fabricação do álcool. A implantação do 
PROÁLCOOL passou por duas fases distintas. A primeira visava produzir álcool com o objetivo de adicioná-lo à 
gasolina, propiciando a economia do petróleo importado. A segunda fase visava produzir álcool suficiente para 
abastecer os veículos movidos a álcool hidratado, que passaram a ser fabricados em grande escala diante da 
queda nas vendas dos veículos a gasolina, provocada pelos aumentos de preço desse combustível. Ao final da 
década de 1980, com a superação da crise do petróleo e a concomitante baixa do preço da gasolina, o álcool foi 
perdendo paulatinamente sua competitividade e o programa foi extinto. 
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como alojamentos e prédios administrativos. A disposição das casas e dos equipamentos era 

rigorosamente estratificada por faixas de renda, de modo a separar e hierarquizar todas as 

atividades da vida cotidiana.  

Ao longo da fazenda, distribuíam-se alguns núcleos habitados pelos trabalhadores 

rurais. O mais antigo denominava-se Triunfo e estava organizado em três ruas, ao longo das 

quais f

mas, principalmente, devido ao PROÁLCOOL e a todos os incentivos e subsídios que 

o progr

ana por 

dia, ass

 com rapidez 

mudas 

ÁLCOOL, refletiu favoravelmente no município de Bocaiúva através 

do aum

endividamento externo e de seus 

oram construídas casas contíguas, uma sala de aula e uma pequena capela. Havia ainda 

mais três núcleos: Cafezal, Lagoa Grande e Posto do Bento, onde predominavam alojamentos 

coletivos. Os territórios urbanizados chegaram a abrigar neste período uma população de 6000 

habitantes, ampliada para 9000 durante os períodos de colheita, com a contratação de bóias-

frias.  

Todos estes benefícios foram implementados não somente devido à administração 

Atalla 

ama proporcionou ao desenvolvimento e à expansão da produção de álcool. Na época, 

o IAA (Instituto do Açúcar e Álcool) estabelecia valores e fiscalizava o volume das verbas 

que cada empresa deveria destinar para a área social, conforme legislação específica. 

O processo de modernização evidenciou-se mais claramente no setor industrial: foi 

implantado um conjunto de novas moendas com capacidade para 3500 toneladas de c

im como uma moderna destilaria de álcool hidratado e anidro, que chegou a produzir 

33 milhões de litros de álcool na safra de 1986, conforme relatório da empresa.  

No setor rural, a modernização chegou na forma da construção de 200 poços para 

irrigação, além de um programa de melhoramento de cana capaz de multiplicar

selecionadas. Associadas à utilização de novas variedades, as inovações químicas – 

fertilizantes e corretivos para o solo, defensivos, herbicidas – aumentaram a fertilidade da 

terra. A infra-estrutura foi melhorada com a ampliação das estradas vicinais que, ao longo da 

propriedade, chegaram à extensão de 200 km; foi comprada uma nova frota de caminhões, e 

foi também ampliado o quadro de funcionários, que chegou a apresentar 2000 trabalhadores 

com carteira assinada.  

A reestruturação produtiva, empreendida entre os anos de 1974 e 1984 e incrementada 

pelos incentivos do PRO

ento da arrecadação de impostos, o que permitiu a construção de novos equipamentos 

urbanos, tais como o Ginásio Poliesportivo, o Parque de Exposições, o Cemitério Santa Lúcia, 

a Câmara Municipal e a Biblioteca Pública, dentre outros. 

O complexo agro-industrial, porém, começou a sinalizar problemas a partir da segunda 

metade dos anos oitenta. Em conseqüência da crise do 
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rebatim

o fator inicial outros interesses que norteavam as ações do grupo Atalla. 

De aco

lcooleiro do Paraná, empreendimento no qual o Grupo Atalla havia 

ingress

federal

te: exclusão 

social 

entos sobre a política agrícola governamental de um modo geral e sobre o 

PROÁLCOOL em particular, a economia canavieira entrou em regressão, enfrentando uma 

grave crise de acumulação. O reflexo desta conjuntura na Usina Malvina se fez sentir de 

forma implacável, uma vez que a partir de 1985 a situação de progresso material financiado 

por recursos públicos tomou rumo inesperado: a desorganização econômica e a desagregação 

social.  

Analisada do ponto de vista do empreendimento empresarial, a desorganização 

econômica teria com

rdo com pesquisa empreendida por Cássia dos Anjos, “o grupo Atalla, possuía uma 

outra usina localizada no Paraná, que consumia vigorosos recursos financiados pelo 

BANESTADO (Banco do Estado do Paraná) e crescentes compromissos econômicos do 

grupo”. (Anjos, 1999: 13) 

Tratava-se da Usina Central do Paraná, localizada na cidade de Porecatu, o maior 

complexo industrial sucroa

ado desde 1972, tendo se comprometido com a construção de uma nova unidade 

produtora de açúcar e álcool. Esta ação configurava para os paranaenses a previsão de que a 

indústria tornar-se-ia uma das maiores do país e a mais moderna da América do Sul. Com o 

passar do tempo, a solução encontrada pelo grupo Atalla para o empreendimento foi a 

transferência de capital e equipamentos da usina mineira para a empresa paranaense. Dentre o 

capital transferido, “listam-se 35 caminhões, carregadeiras, motoniveladoras e uma usina de 

álcool completa comprada e trazida do Japão.” (Anjos, 1999: 13) 

Foi o início de ações ilícitas ao patrimônio da fazenda-cidade norte mineira, que 

levariam ao acúmulo, em alguns anos, de “um prejuízo de 360 milhões de reais aos governos 

 e estadual, juntamente com dívidas trabalhistas.” (INCRA/CORA, 1997) 

Analisado do ponto de vista das relações de trabalho, o progresso econômico do 

empreendimento repousava na lógica da reestruturação produtiva modernizan

e concentração de renda. Para os trabalhadores da Usina Malvina, as transformações 

tecnológicas operadas no âmbito da produção sucroalcooleira significaram apenas a 

deterioração crescente das suas condições de trabalho e de vida, que decorriam tanto do grau 

de insalubridade, periculosidade e penosidade existentes no ambiente de trabalho - 

configuradas no ruído ensurdecedor das máquinas, nas variações bruscas de temperatura, no 

excesso de umidade, nos odores oriundos da fermentação do caldo, na volatilização dos 

produtos altamente tóxicos - quanto de outros fatores de desestruturação do modo de vida das 

populações que trabalhavam na região.  
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Na Usina Malvina, a renovação da planta fabril acentuou também a divisão técnica e 

social do trabalho, já refletida no mapa social quando da construção do núcleo urbano da 

fazend

os de trabalho, aumentando a 

sazona

país, atuação da 

Igreja -

ários Piratas: o desmanche da fazenda-cidade (1991-1997) 

de com a 

desestruturação da área industrial, retração da área dedicada ao plantio da cana-de-açúcar e a 

diminu

a-cidade. A hierarquização das funções tornou ainda mais agudo o binômio 

controlador-controlado no plano da produção. Isto contribuiu para o aumento dos conflitos de 

todas as ordens na divisão técnica e social do trabalho: advertências verbais, suspensões, 

cortes de salários e benefícios, ou demissões sem justa causa.  

Na lavoura, o aumento da mecanização no ato do plantio e da colheita da cana-de-

açúcar foi lentamente eliminando grande quantidade de post

lidade, com a combinação de trabalho permanente e temporário. Cada vez mais 

prevaleciam os bóias-frias sobre os assalariados, que vinham aliciados por empreiteiros de 

mão-de-obra, agentes dos empresários, e que chegavam a Bocaiúva atraídos pelas promessas 

de ganhos elevados, boa alimentação e condições de moradia. Na realidade, acabavam 

enclausurados nos alojamentos da fazenda-cidade. Estes fatores, combinados, contribuíram 

para a desagregação social que, no limite, desaguou num movimento grevista, em 1986, 

significativamente a primeira paralisação em 62 anos de existência da usina.  

Tal acontecimento pode ser explicado também pela conjugação de alguns fatores 

externos à fazenda-cidade: abertura política advinda da redemocratização do 

 através da CPT no Norte de Minas - e de partidos políticos de esquerda, assim como a 

presença FETAEMG, através dos sindicatos dos trabalhadores rurais do Norte de Minas. 

Dentre estes fatores pode ser destacada, ainda, a atuação dos fiscais da área trabalhista do 

governo federal que, pressionados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, denunciaram o 

descumprimento da legislação trabalhista. Em 1990, o grupo Atalla transfere este passivo para 

o grupo Vanguard.  

 
 
4.5 - Empres

 
 
A partir de dezembro de 1990, tem início o desmanche da fazenda-cida

ição da mão-de-obra assalariada, tornando ainda mais grave o problema da pobreza dos 

trabalhadores. Uma sucessão de empresas piratas lança-se ao saque do que foi deixado pelo 

grupo Atalla.  
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A primeira, denominada grupo Vanguard12, herdou 25 mil hectares de terras, mas 

utilizou apenas a metade para o cultivo de cana. As terras restantes ainda produzem pimenta 

do rein

a de negociação: seu cultivo 
forma de comercialização, 

acabaram vendendo para a própria usina, uma vez que depois de algum tempo, a cana 

 

A situação d

- falta de segurança e de equipamento adequado – o atraso do pagamento dos salários passou 

a ser um

assessoria para o Sindicato dos 
quisa sobre trabalho escravo que 

acontecia, segundo denúncias chegadas na delegacia sindical, em Dolabela. Foi 
q

 

Em 25 de j

Internacional Bussiness Development Limited, com sede na Inglaterra, associado à Antares 

Desenv

                                                

o, milho, feijão e café, além de reflorestamento de eucalipto e pecuária. Após a safra 

de 1992, porém, as dificuldades se acentuaram: a seca na região e o fato de nenhum 

investimento ter sido realizado pelo grupo Vanguard colocaram em crise a relação da empresa 

com os trabalhadores, levando ao aumento de demandas trabalhistas: 

  
“O plantio da cana havia passado para uma outra maneir
foi terceirizado com fornecedores. Não tendo outra 

perdia produtividade, apodrecendo.” (Prais, 1992: 50) 

os trabalhadores ainda era pior. Além das péssimas condições de trabalho 

a constante, inclusive o pagamento dos fornecedores: 

  
“Eu era estudante de Direito em 1992 e dava uma 
Trabalhadores Rurais; tinha iniciado uma pes

uando o grupo Atalla saiu e muitos trabalhadores ficaram sem receber seus direitos. 
Nós tivemos uma intervenção lá através da CUT (Central Única dos Trabalhadores) e 
CPT que começou a organizar o pessoal para uma participação no Sindicato. Surgiram 
com esta iniciativa algumas lideranças, como o Almir e outros trabalhadores”. 
(Ricardo Veloso) 13 

aneiro de 1995, a fazenda-cidade foi arrendada para um novo grupo: 

olvimento Rural Integrado, empresa de capital nacional criada para viabilizar o 

negócio, ficando o grupo Vanguard ainda com 30% dos negócios. A Usina Malvina, tal como 

um navio à deriva, passa por um novo desmastreamento. Restam apenas 290 empregados, 

sendo 250 responsáveis por atividades nas áreas agrícola e industrial; os demais trabalhavam 

na área comercial: um restaurante, um posto de combustível e um pequeno supermercado.  

 

 
12 O Grupo Vanguard tinha como sócios Jovane de Souza Moreira, Nilton Fernando da Costa Val, Abadia José 
Cesílio e Eduardo Abel Queirolo. 
13 Ricardo Afonso Veloso, advogado e professor, Coordenador do INCRA/MG no Projeto Herbert de Souza, 
Prefeito de Bocaiúva (1997-2000), ex-membro da CPT do Norte de Minas, fundador do PT em Bocaiúva, 
posteriormente filiado ao PSDB. Entrevista realizada em julho de 2001.  
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Em maio de 1997, de acordo com relatório do STRB (Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Bocaiúva), são ajuizada 120 ações trabalhistas, que vão se juntar às quase 4 mil 

existentes na justiça do trabalho de Montes Claros .  

Em agosto de 1997, em nova negociação, o grupo paulista denominado Americana 

S/A assume a Usina. Apenas 1/5 da área deixada pelo grupo anterior está cultivada. Os 

equipamentos obsoletos conseguem processar apenas 3000 toneladas de cana para a produção 

de álcool. Por uma questão de sobrevivência e com a aquiescência da empresa, alguns 

empregados plantam 300 ha de feijão: 

  
“Engenheiro Dolabela parecia um lugar deserto pela falta de movimento da usina... O 
número de menores aumentou consideravelmente em conseqüência do alto índice de 
natalidade. Esse fato, perante a atual crise econômica enfrentada pela Industrial 
Malvina, agrava ainda mais a situação de miséria enfrentada pela população local. 
Restou o posto de saúde mantido pela Secretária de Estado da Saúde. O médico atende 
três vezes por semana, junto com três acadêmicos da Faculdade de Medicina da 
UNIMONTES. As doenças mais comuns são a desnutrição, doença de chagas, 
hipertensão arterial, doenças alérgicas e psicossomáticas... Das atividades sociais 
oferecidas, só foram mantidas as que não trazem qualquer ônus para a empresa: um 
campo de futebol sem grama e uma quadra poliesportiva... O atraso de pagamento aos 
poucos empregados que ainda são mantidos, geram conflitos, mas o sindicato tem uma 
atuação muito restrita.” (Prais, 1992: 49-51) 
 
“A gente teve de acostumar com aquilo, mesmo não querendo. De dia e de noite, no 
calor ou no frio do sereno, andava por ai sem rumo, só com o chapéu na cabeça, que é 
o que me restô, e andava, andava, sem fazer conta do ir de tudo. Nós, quando 
encontrava com os ôtro, num falava nada, prá esquecer a falta de tudo... De afeto 
mesmo, naquela época, foi quando minha irmã casou. Imagine só, casar, com toda 
aquela vida sem rumo? Mas ela entestou e casou. Chegou o pessoal lá na igrejinha, foi 
um dia bonito, tinha chovido um pouco. Nosso pai apareceu. Minha irmã chorou, nós 
todos aí choramos, abraçados. Foi bom, meu peito descansou do amargo que tava. 
Quem sabe o gosto do doce pudesse volta um dia?” (João Eustáquio Batista)14 

 

Frente à gravidade de tais fatos, o Governo do Estado de Minas Gerais promoveu, 

através da CORA e juntamente com a Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, a execução 

contra a empresa, através da adjudicação de 19.168 hectares de terras e de culturas existentes.  

                                                 
14 João Eustáquio Batista, morador em Engenheiro Dolabela, poeta, católico praticante, ex-cortador de cana, 
moveu causa na Justiça Trabalhista contra a Usina Malvina onde trabalhou desde 1980. Faleceu quatro meses 
após a realização da entrevista.  Entrevista realizada em julho de 2001. 
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CAPÍTULO 5 

O PROJETO DE ASSENTAMENTO HERBERT DE SOUZA - BETINHO: 

PROCESSOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

Nesse capítulo será analisado o processo de constituição e a atuação da CORA 

(Comissão Operacional de Reforma Agrária), criada pelo Governo do Estado de Minas Gerais 

em 1996, com o objetivo de formular políticas ativas na questão agrária, permitindo ao Estado 

intervir na reforma agrária em Minas. Neste âmbito, o foco será dirigido para a atuação da 

CORA na fazenda-cidade erguida em Engenheiro Dolabela, onde foi criado o Projeto de 

Assentamento Herbert de Souza. O estudo aqui realizado procura captar, especialmente, a 

dinâmica social que tem lugar no interior do projeto de assentamento, analisando a 

participação dos diferentes atores – representantes dos órgãos governamentais, dos sindicatos 

e população local –  e procurando apontar as possíveis mudanças ocorridas em suas práticas.  
 

 

5.1 - Criação da CORA  

 

 

Em 1995, com a posse de Fernando Henrique Cardoso, são nomeados o banqueiro 

José Eduardo de Andrade Vieira para ocupar o Ministério da Agricultura e Brasílio de Araújo 

Neto para dirigir o INCRA, pessoas cujos históricos não passavam pela aprovação dos 

movimentos sindicais e sociais ligados à terra. Nessa época, a tensão no campo mostrou-se 

crescente, com a multiplicação das ocupações de propriedades pelos sem-terra e com a 

ocorrência de um grave conflito em Corumbiára (RO), no qual houve massacre de 

trabalhadores. Em 1996, um outro violento episódio acontece em Eldorado de Carajás, no 

Pará. Este episódio tem repercussão mundial, sendo classificado por organismos 

internacionais de direitos humanos como uma verdadeira “barbárie”.  Diante desta situação, 

as lideranças dos movimentos dos sem-terra colocam em xeque a política agrária inicial do 

Governo Fernando Henrique Cardoso: 

 
“Não existe no Governo Federal nenhum plano de desenvolvimento do meio rural, e 
muito menos de desenvolvimento agrícola. As autoridades argumentam que a 
agricultura representa hoje somente 11% do PIB (Produto Interno Bruto), por que 
então se preocupar? Nesse modelo econômico, em que o centro é o capital financeiro, 
nossa economia se encaminha para o modelo norte-americano... Nesse modelo não 
cabe nenhuma política agrícola voltada para a agricultura familiar, nenhuma política 
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mais abrangente de assentamentos e muito menos uma política de reforma agrária do 
tipo clássico.” (Stedile e Fernandes, 1999: 140).  

 

Pressionado, o Governo Federal promove mudanças na área, dentre as quais destacam-

se a criação do Ministério Extraordinário de Políticas Fundiárias - retirando do Ministério da 

Agricultura a responsabilidade pela execução da política fundiária - e a nomeação de Raul 

Jungmann1 – que apresentava condições de diálogo com os movimentos sociais - para ocupá-

lo. Enquanto isso a tensão no campo se agravava e entidades como a CNA (Confederação 

Nacional da Agricultura) que representava o patronato rural, recomendava o uso da força na 

defesa da posse da terra. 

Em Minas Gerais houve, nesta mesma época, uma grande manifestação comandada 

pelo MST: uma marcha de protesto que partia do interior e se dirigia a Belo Horizonte, 

durante a qual ocorreu um confronto entre a Polícia Militar e os sem-terras, no trevo 

rodoviário de Santa Luzia, já próximo da Capital. A repercussão desse evento junto a 

sociedade foi muito negativa, dando lugar a sérias críticas de diversos setores contra o 

Governo Estadual.  

Diante deste evento e do panorama nacional, o Governador Eduardo Azeredo (1995-

1998)2 reagiu, a princípio, de forma preventiva, propondo uma política de negociação 

conservadora com os movimentos sociais. Esta atitude levava em conta a coligação que o 

elegera, constituída de grupos conservadores, como o PPB (Partido Progressista Brasileiro) - 

ligado ao agrobusiness - , o PFL (Partido da Frente Liberal) - tradicional representante do 

patronato rural - , o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) e membros do 

seu próprio partido, o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) – , que abrigava em 

seus quadros militantes do conservadorismo mineiro.  

Apesar disto, pressionado por alguns membros progressistas do PSDB, Azeredo 

promove a criação da AERA (Assessoria Especial para Reforma Agrária), função pública não 

gratificada, diretamente ligada ao Governador e com autoridade para, em nome dele, articular-

se com o Poder Legislativo, Poder Judiciário e com as secretarias estaduais: 

  
“A recomendação inicial era a de que a atuação da AERA se circunscrevesse ao 
atendimento de demandas imediatas do MST, que redundavam em três fazendas que 
deveriam ser desapropriadas e entregues aos trabalhadores com infra-estrutura, e não 
mais do que isto... Esta era a expectativa inicial do próprio Governador. Eu me recordo 

                                                           
1Raul Belém Jungmann Pinto, Presidente do IBAMA (1992-1994), Ministro do Desenvolvimento Agrário (1996-
2002), Deputado Federal (2003) pelo PMDB. 
2 Eduardo Brandão Azeredo, Engenheiro Mecânico foi Prefeito de Belo Horizonte (1990 - 1992), Governador de 
Minas Gerais (1995 - 1998) e Senador da República (2003 - 2010). 
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que após os primeiros trinta dias de atividade na área da Reforma Agrária, de modo 
ainda muito informal - não havia nenhum aparato institucional e nenhuma política -, 
ficou claro numa apresentação feita ao Governador, que esses limites não faziam 
nenhum sentido. Houve um entendimento de que era um movimento social que 
expressava as expectativas de trabalhadores sem-terra, um problema social que 
começava a se manifestar de modo mais amplo e, portanto, a ação do Governo deveria 
ser propositiva, não reativa. Deste modo, nós deveríamos tratar de formular uma 
política ativa de Reforma Agrária, preparar o Estado para atuar de forma intensa, e 
que a estratégia geral deveria estar orientada por valores democráticos. O Governo 
Estadual deveria ser parceiro na luta pela Reforma Agrária. Então, ao contrário de 
fazer uma política de contenção, nós deveríamos fazer política ativa e independente do 
movimento, mas ao mesmo tempo buscando uma interlocução com ele e acolhendo o 
sentido geral da luta pela Reforma Agrária, como sendo uma prioridade, uma política 
que o Governo Eduardo Azeredo deveria adotar.” (João Batista dos Mares Guia)3 

 

O passo inicial para a implementação dessas diretrizes foi a organização, pela AERA, 

do 1o Fórum de Debate sobre a Reforma Agrária. Realizado em 15 de maio de 1996, o Fórum 

constituiu-se de uma reunião pública para a qual foram convidados representantes dos mais 

diversos setores – ligados ao setor público e a sociedade civil – atuantes em áreas que 

apresentavam interface com a questão agrária. 

Assim, esse Fórum contou com a presença da Igreja Católica, na pessoa de Dom 

Luciano Mendes de Almeida; Márcio Aristeu Monteiro de Barros, presidente do Poder 

Judiciário de MG; representantes do INCRA, da RURALMINAS, da EMATER e do IEF; 

coordenadores estaduais do MST, CPT, MLST, FETAEMG, FAEMG (Federação da 

Agricultura do Estado de Minas Gerais); integrantes da Comissão dos Direitos Humanos e da 

Agricultura da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; representantes da ABCZ (Associação 

Brasileira dos Criadores de Zebu), da Polícia Militar, das Secretarias de Estado da Educação, 

Trabalho, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; dirigentes da Caritas; 

representantes das Universidades Federal de Lavras e de Viçosa, da UEMG (Universidade de 

Minas Gerais), além de representantes dos partidos políticos, e de outros membros da 

sociedade civil.  

O Fórum revelou, de início, a necessidade de haver uma interlocução permanente entre 

todos os interessados no processo de reforma agrária. Explicitou, ainda, vários pontos 

consensuais entre os participantes, como o de que o Estado deveria agir de forma integrada ao 

INCRA na perspectiva de ampliação dos assentamentos em Minas Gerais, melhorando a 

                                                           
3 João Batista dos Mares Guia, nomeado para ocupar a AERA ocupava, à época, a Secretaria Adjunta de 
Educação de Minas. Se ele apresentava, por um lado, um perfil mais a esquerda - comparativamente aos demais 
quadros da Administração Estadual -, por outro lado dispunha de alguma experiência na área, uma vez que havia 
participado da Operação Salta Montes – o projeto de reforma agrária posto em prática no Chile, durante o 
Governo de Salvador Allende naquele país. Entrevista realizada em julho de 2001. 
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infra-estrutura, além de buscar respeitar a cidadania do trabalhador rural, reconhecendo que a 

legislação pertinente às relações no campo eram um obstáculo à reforma agrária. Para sanar 

essa limitação, deveria, entre outras medidas, buscar a simplificação dos procedimentos 

processuais em vigor.  

Outro ponto consensual foi o de que a base para a organização social e técnica da 

produção agrícola deveria ser o desenvolvimento da agricultura familiar, além da garantia de 

participação dos movimentos sociais e de setores organizados da sociedade na definição das 

políticas públicas, bem como na execução de planos delas decorrentes. 

A questão de maior relevância, no entanto, foi o reconhecimento da necessidade do 

combate à violência – praticada pelo poder de polícia do Estado e de milícias armadas de 

fazendeiros – que vinha ocorrendo, principalmente, no Triângulo, Alto Paranaíba e Vale do 

Rio Doce.  

No entanto, os debates realizados no Fórum também revelaram aspectos não 

consensuais. Neste sentido, a reforma agrária, como objetivo de política estadual, somente 

poderia ser tratada sob o império da lei e da ordem, o que significava dizer não à tolerância 

em relação à invasão de terras, ponto polêmico para os movimentos sociais e para a Igreja 

Católica. Também houve rejeição, por parte desses setores, à proposta de municipalização da 

reforma agrária, uma vez que esta era vista por eles como uma entrega das ações nas mãos de 

setores conservadores, representados pelos prefeitos e vereadores ligados ao poder econômico 

local.  

Para que pudessem ser implementadas as decisões tomadas no Fórum, o Governador 

decidiu-se pela criação da CORA (Comissão Operacional da Reforma Agrária). Ficou 

estabelecido que o modelo adotado para a constituição da Comissão seria, essencialmente, 

não burocrático e não institucional, de forma que ela pudesse funcionar com flexibilidade, 

pautando-se pelos seguintes princípios: 1) trabalhar rigorosamente a informação verdadeira; 

2) promover, continuamente, a negociação com todos os setores interessados na questão 

agrária; 3) ampliar o debate visando um grande controle social, além de buscar apoio a esse 

processo; 4) ter efetividade nas ações de desapropriação, apoiando o INCRA nas suas 

atividades no Estado de Minas Gerais; 5) buscar parcerias, criar consensos de modo pautado 

pela escolha racional. 

 Seguiu-se, então, a efetivação da CORA, que funcionaria como uma secretaria 

executiva, não autárquica, informal, de composição paritária de representantes do Estado e da 

sociedade civil, com a determinação de que suas ações se pautassem, sempre, pela busca do 

diálogo. A essa estrutura estariam vinculados quatro grupos operacionais tomadores de 
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iniciativa: um grupo para tratar de questões jurídicas; outro para tratar do desenvolvimento de 

projetos técnicos para a área de assentamentos; um terceiro para tratar das fontes possíveis de 

financiamento de reforma agrária, mesmo fora do País, e para mobilizar parcerias na 

sociedade civil visando o aporte de recursos; o quarto grupo, que seria responsável pela 

articulação e sustentabilidade social dos projetos de assentamentos em Minas Gerais, deveria 

ser formado por uma equipe interdiciplinar de educadores. Em 15 de abril de 1997, pelo 

decreto estadual n° 38.755, a CORA foi oficialmente criada. 

 
 
5.2 - CORA: Articulação política e ações efetivas 

 
 
Uma das primeiras iniciativas implementadas pela CORA foi a organização de um 

ciclo de seminários e fóruns regionais nas cidades-pólo próximas às regiões de manifestação 

de conflitos agrários - Uberaba, Paracatu, Montes Claros, Jequitinhonha e Governador 

Valadares - apenas com o objetivo de promover o debate, sem apresentar ainda nenhuma 

proposta concreta.  

Para fechar este ciclo de fóruns foi organizado um seminário legislativo com o nome 

“Reforma Agrária em Minas Gerais”, que aconteceu na Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais, entre os dias 2 e 5 de setembro de 1996. Esse seminário resultou numa publicação 

contendo 29 textos, correspondentes às palestras que haviam sido realizadas, e também em 

um documento final com 259 propostas referentes ao processo de reforma agrária, das quais 

167 eram consensuais e haviam sido assinadas por mais de 80 organizações que, em sua 

maioria, eram não governamentais: sindicatos, universidades, institutos, associações de meio 

ambiente, associação de micro cooperativas de produtores agrícolas, centros de tecnologia 

alternativa, centros de agricultura alternativa, dentre outras.  

O sumário desse documento mostra o seguinte conteúdo: 1) Reforma agrária: desafios 

e obstáculos; 2) Gestão da política estadual de reforma agrária; 3) Legitimação de terras e 

ação discriminatória; 4) Reforma agrária e meio ambiente; 5) Projeto de colonização e 

desenvolvimento rural; 6) Instrumento de política agrícola para assentamentos e agricultura 

familiar; 7) Política social para assentamentos e agricultura familiar. (Assembléia, 1996: 169-

190) 

  
“O que aprendemos com todas estas reuniões em Minas? Em primeiro lugar, que todos 
têm o desejo de conversar, de negociar e de resolver problemas. Em segundo lugar, que 
reforma agrária não é convite à guerra. É possível focalizá-lo de um ponto de vista 
equilibrado, democrático, racional, sem colocá-la como bandeira ideológica de “a”, de 
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“b” ou de “c”, superando as polarizações tão clássicas no tratamento do tema no 
Brasil. Foi possível mapear os problemas e em torno deles fazer acordos de resolução 
pontuais. Isso foi feito em curto prazo, numa linha de entendimento e confiança entre as 
partes, elaborando uma política fundiária, estabelecendo objetivos e metas mais a 
médio e longo prazos. Assim fizemos em todo Estado de Minas Gerais”. (Cid Dutra 
Wildhagen)4  

 

Entretanto, se o diálogo com a sociedade fluía para um entendimento, do ponto de 

vista das estruturas internas do Estado a criação da CORA era questionada: 

 
 “Como criar uma Comissão da Reforma Agrária, tendo em paralelo um sistema 
operacional da agricultura constituído em base modernizante e, ao mesmo tempo 
conservador, em que a questão da exclusão social do campo não fazia parte do 
universo de preocupações desta estrutura institucional e de poder centrada no sistema 
operacional da agricultura e, sobretudo, na RURALMINAS, esse foi um grande 
problema. Isto colocou para nós de imediato uma questão política e estratégica muito 
delicada que era: como dentro do mesmo Governo, visões tão díspares, eu diria quase 
que antagônicas sobre a questão agrária, poderiam e deveriam conviver num ambiente 
de um mesmo governo, tentando algum tipo de convergência no campo das ações? Esse 
foi um primeiro desafio estratégico fundamental. O segundo desafio, nós estaríamos 
trabalhando em terreno pantanoso e minado, uma vez que estava em curso, naquele 
momento, a ocupação de terras, promovidas seja pelo MST, seja pela FETAEMG com 
um forte endosso da mídia e da sociedade civil e das classes médias, pois a mística do 
MST alcançava o auge naquele momento e um poderoso apoio da Igreja Católica a 
esse processo de busca de resolução da questão social no campo, através da ocupação 
de terra, uma vez que o Estado mostrava-se inerte para resolver o problema. Então, nós 
tínhamos aí um grande problema, essa convivência agora contraditória, mas não 
necessariamente antagônica entre a CORA e a estrutura tradicional do Estado e entre 
as forças políticas que coabitavam no Governo Eduardo Azeredo, com visões bastante 
diferentes a respeito do mesmo problema”. (João Batista dos Mares Guia) 

 

Por sua vez, o assessor da FETAEMG, Eduardo Nascimento, analisando a ação do 

Estado ao criar a CORA, assinalava: 

 
“Eu diria de maneira geral, no sentido de caracterizar o Governo de Eduardo Azeredo, 
que ele se expressou com a criação da CORA buscar apenas uma medida de prevenção 
de conflito agrário, ou seja, o importante é o poder de polícia do Governador, e a 
caneta dele é que vale para fazer reforma agrária. Não há nada de reforma agrária, de 
transformação de estrutura fundiária. Ele não colocou a CORA dentro da estrutura da 
Secretaria da Agricultura porque ela, historicamente, sempre pertenceu aos setores 
conservadores. Ela teria de ser uma autarquia para superar esta contradição, mas eu 
entendo a conjuntura, as razões porque ela não é uma autarquia.” (Eduardo 
Nascimento) 5 

 

Dando continuidade à sua atuação e buscando superar estes antagonismos, a CORA 

começa a agir em parceria com órgãos das diversas esferas governamentais: integra-se às 

                                                           
4 Cid J. Dutra Wildhagen, Historiador e Teatrólogo, foi Coordenador Educacional do Projeto Herbert de Souza e 
membro da CORA. Entrevista realizada em julho de 2001. 
5 Eduardo Nascimento, Administrador de Empresa, ocupava na época o cargo de Assessor da Diretoria de 
Política Agrária da FETAEMG. Entrevista realizada em julho de 2001. 
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ações do INCRA, na solução dos conflitos agrários, priorizando os que ocorriam nas regiões 

de Governador Valadares, Paracatu, Alto Paranaíba e no Triângulo Mineiro, onde os 

problemas eram mais agudos. O primeiro passo para a atuação nesses conflitos foi o 

estabelecimento de uma relação direta com o Poder Judiciário e com a Polícia Militar, de 

forma a evitar que os conflitos sociais se transformassem em violência nos casos de 

reintegração de posse.  

As ações da CORA foram, ainda, integradas às ações do Governo Federal. Nessa linha 

destacou-se a contratação, através da Secretária Estadual de Educação, de técnicos que foram 

colocados à disposição do INCRA, num total de 25 profissionais qualificados, dentre eles: 

engenheiros civis, agrônomos, geógrafos, historiadores, assistente social, técnico em 

cooperativismo, psicóloga, topógrafos, professores em educação popular, sociólogo, filósofo, 

estagiários na área de direito, economia rural, ciências sociais. Simultaneamente, foi dado 

início a programas de qualificação profissional para os assentados, com recursos viabilizados 

junto ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), recursos estes que chegaram a totalizar, 

entre 1996 e 1998, um milhão e duzentos mil reais.  

Outra iniciativa foi buscar o envolvimento das Superintendências Regionais de Ensino 

para o apoio à educação escolar nas diversas áreas onde havia projetos de Reforma Agrária, a 

saber: o Norte de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

e Noroeste de Minas. Também a COPASA (Companhia de Água e Saneamento do Estado de 

Minas Gerais) passa a se integrar aos projetos então desenvolvidos pela CORA, realizando 

investimentos diretos no Triângulo Mineiro, Norte de Minas e Alto Paranaíba. Através destes 

investimentos, que totalizaram um milhão de reais no período 1996-98, foram beneficiados 18 

assentamentos rurais e cerca de 700 famílias.  

Um dos pontos culminantes desse processo de intensa negociação com os diferentes 

órgãos do poder público e da sociedade civil foi a aprovação, na Assembléia Legislativa, do 

PEC (Projeto de Emenda Constitucional) de iniciativa da CORA e dos movimentos sociais em 

Minas Gerais. Através dessa emenda, de fundamental importância para o programa de 

reforma agrária, limitou-se a concessão de títulos de propriedade pela RURALMINAS aos 

posseiros e arrendatários com área máxima de 250 hectares, impedindo a legalização de terras 

por grandes proprietários. O PEC pode propiciar um maior controle da sociedade sobre a 

concessão de títulos de propriedades rurais, pondo fim às práticas clientelistas que, até então, 

ocorriam muitas vezes. 

É importante registrar aqui as etapas que integram a organização e desenvolvimento de 

um projeto de assentamento, numa visada geral do processo como um todo. De acordo com o 
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INCRA são realizados, inicialmente, estudos relativos à estrutura da área onde será 

implantado o assentamento, verificando-se, ainda, as potencialidades agroeconômicas das 

terras. A seguir são aplicados aos assentados em potencial os critérios de seleção 

estabelecidos pela legislação, buscando-se reduzir os riscos de concessões inadequadas à 

famílias que já sejam proprietárias de terras, aposentados, servidores públicos, dentre outros.  

Selecionados os assentados, segue-se o treinamento simples, envolvendo o produtor e 

sua família, abrangendo principalmente temas relacionados ao sistema produtivo, além do 

treinamento de lideranças. Simultaneamente, o INCRA realiza a definição das parcelas de 

terras que caberão a cada um dos assentados e promove a organização e entrega dos créditos.  

A conclusão dá-se com a emancipação do projeto.  

Registre-se assim que o termo “assentamento”, de uso oficial, parece ter surgido no 

âmbito da burocracia estatal, e refere-se às diversas etapas da ação do Estado ao visar a 

ordenação ou reordenação dos recursos fundiários. Por sua vez, verifica-se que os 

trabalhadores, ao assumirem esta definição, foram modificando e acrescentando outros 

conteúdos associados aos processos de luta em que se encontram envolvidos, reinterpretando 

as noções de “assentado” e de “assentamento”.  

Pode-se considerar que as ações da CORA contribuíram para uma maior eficiência na 

atuação do INCRA6, uma vez que possibilitaram um aumento significativo do número de 

assentados: entre 1985 (início das políticas de assentamento) e 1995, haviam sido assentadas 

2285 famílias em 36 projetos, enquanto que entre 1996 e 1998, foram assentadas mais 5500 

famílias em 97 novos projetos em Minas Gerais – conforme figura 1. 

 Ao lado das articulações que viabilizavam esses números, os integrantes da CORA – 

a partir das experiências concretas que já estavam desenvolvendo nos diversos assentamentos, 

trazidas e discutidas no âmbito das reuniões internas – perceberam a importância e a 

necessidade de uma nova pedagogia na ação do Estado junto aos trabalhadores sem-terra.  

Percebeu-se que havia um grande número de projetos de assentamentos; nestes 

projetos, no entanto, persistiam a carência de recursos, a miséria, a exploração predatória de 

recursos naturais e a desarticulação entre os assentados, em que pese a presença dos sindicatos 

rurais. O depoimento da educadora Corina Moreira traduz o ideal comum aos integrantes da 

CORA, que era o de promover uma cidadania ativa, capaz de ter mais eficácia na organização 

e na ação política e social dos assentados: 

                                                           
6 O INCRA tem como uma de suas principais atribuições a redistribuição de terras obtidas pelo atributo 
constitucional da desapropriação, fornecendo créditos para a infra-estrutura e custeios dos projetos de 
assentamento e a regularização fundiária. 
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 “No início de 1997, depois de obtermos no ano anterior uma quantidade imensa de 
fazendas e ter colocado aproximadamente mil famílias nas terras arrecadadas, 
principalmente em áreas de conflitos, sobreveio um questionamento sobre a nossa 
função no campo social. Será que o nosso papel é apagar incêndio, ou existirá um 
outro caminho capaz de ser mais efetivo, ampliando a radicalidade democrática 
necessária para encurtar essa enorme dívida social que vemos por toda Minas 
Gerais?”. (Corina Moreira) 7 

 
Nas reuniões que as equipes de educadores da CORA realizavam após os retornos dos 

trabalhos de campo eram discutidas, principalmente, as práticas organizacionais que estavam 

sendo implementadas, concluindo-se pela necessidade de se constituir um novo paradigma, 

capaz de ações renovadoras nas relações dos homens que demandavam terras, substituindo 

velhas práticas do Estado e dos movimentos sindicais e sociais do campo. As palavras de dois 

dos membros da equipe da CORA, reproduzidas abaixo, evidenciam os parâmetros acordados 

e implementados pelo grupo: 

 
“A reforma agrária teria que ser muito mais que a solução dos problemas 
exclusivamente materiais, mas a constituição de um cidadão de direitos e deveres, de 
tal forma que o trabalho se transformasse num permanente diálogo com cada homem, 
mulher e criança nos assentamentos”. (Alexandre Sampaio) 8 
 
“Era uma estrutura pequena, enxuta, ocupando meio andar emprestado pela Secretaria 
de Educação. Tínhamos apenas quatro linhas telefônicas, um fax, cinco computadores, 
uma caminhonete e duas belinas velhas emprestadas do INCRA. Todavia, éramos umas 
setenta pessoas imbuídas monasticamente de promover a reforma agrária no Estado de 
uma forma pioneira, autoral. A CORA era uma incubadora de idéias e ações. Bem a 
cara dos trabalhadores (por isso combinavam igual comadres), marcada pela 
pluralidade de idéias, com traços anárquicos e vestimentas conservadoras. Transitava 
por todas as forças políticas. Se impunha pela qualidade das pessoas (ditos técnicos) e 
pela chancela do Governo Estadual. Tentava ser técnica enquanto se firmava muito 
mais no campo da mobilização social ou seja, na mobilização de vontades. Até o 
quadro interno da burocracia da CORA, como a secretária, o digitador e até o boy 
foram conhecer a realidade dos assentamentos”. (Walter Brizola Jr.) 9 

 

            FIGURA 8 – REUNIÃO DA CORA, 1998. 

 
                                                           
7 Corina Moreira, Historiadora e Educadora era, na época em que participou do projeto em foco, membro do 
Conselho Municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte e integrava a equipe educacional da CORA.  
Entrevista realizada em julho de 2001. 
8 Alexandre Sampaio, economista, agente administrativo da CORA (1996-1997),Coordenador Operacional da 
CORA (1998). Entrevista realizada em julho de 2001. 
9 Walter Brizola Jr, produtor teatral, agente administrativo da CORA (1996-1997) e assessor da SETASCAD 
(Secretaria do Estado do Trabalho, Assistência Social da Criança e do Adolescente-1998). Entrevista realizada 
em julho de 2001.  
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5.3 - O governo de Minas “invade” a Malvina 

 
A oportunidade de estabelecer e colocar em prática um procedimento inovador na 

condução da reforma agrária surgiu a partir de uma reunião no BDMG (Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais), da qual participaram seu Presidente, o Secretário Adjunto 

da Educação e o Coordenador Político e Executivo da CORA10. Convocado pelo Governador 

para que o BDMG contribuísse com o projeto, o Presidente do Banco realizou um relato sobre 

os débitos que seis usinas sucroalcooleiras, instaladas em Minas Gerais, tinham com a 

instituição, da qual haviam recebido crédito em passado recente. Eram elas as usinas Rio 

Branquense (situada no município de Visconde do Rio Branco), Ariadinópolis (em Campo do 

Meio), Boa Vista (em Boa Esperança), Pandestilaria (em Paracatu) e Malvina (em Bocaiúva), 

que juntas representavam 59 mil hectares de ótimas terras.  

Além de inadimplentes com o BDMG, estas usinas tinham também dívidas com a 

Fazenda Estadual da ordem de R$ 50 milhões, além de deverem ao Imposto de Renda, ao 

INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), ao FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço), a bancos, fornecedores e trabalhadores – um montante de R$ 360 milhões em 

dívidas. Em função dessas dívidas essas terras estavam sub iudice. Elas poderiam, no limite, 

dependendo de decisão política, ter como destino a reforma agrária empreendida pelo Estado.  

Ponderados os fatores políticos, fiscais e sociais tomou-se a decisão de realizar um 

projeto pioneiro de reforma agrária - tomado como projeto piloto - em uma única propriedade, 

de forma a construir uma nova forma de atuação do Estado nessa área, incorporando as novas 

experiências dos profissionais da CORA.  

Assim, pela territorialidade, história e fatores sociais que caracterizam as terras de 

Engenheiro Dolabela – fatores estes já descritos no capítulo anterior -, a opção feita foi a de 

utilização da propriedade da Usina Malvina, no município de Bocaiúva, Norte de Minas 

Gerais. A escolha dessa área atendia também ao pleito do Prefeito de Bocaiúva, Ricardo 

Veloso (1997-2000) e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que buscavam transformar a 

região, praticamente estagnada, em uma área produtiva, abrindo espaço para os trabalhadores 

da Usina que funcionava em precárias condições: 

 
“Eu e o Coordenador político e executivo da CORA, além do Superintendente do 
INCRA/Minas11, convidamos imediatamente dois dirigentes da FETAEMG, Eduardo 

                                                           
10 Marcos Pessoa, Presidente do BDMG (1995-1998); João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto de 
Educação; James Ladeia, Coordenador Político e Executivo da CORA (1996-1998). 
11Melchior Augusto de Melo, engenheiro agrimensor e funcionário do INCRA/MG, ocupou o cargo de 
Superintendente intercalado entre 1995 a 2000. 

  



 89

Nascimento e João Alves Calazans, para irmos até Bocaiúva e deliberarmos com os 
trabalhadores da Usina. Ricardo Veloso, Prefeito de Bocaiúva, advogado e antigo 
membro da CPT e fundador do Partido dos Trabalhadores na região, estava nos 
esperando. Naquele instante detalhamos melhor para ele as nossas idéias. A princípio, 
ficou preocupado com a repercussão das pessoas, buscando avaliar como a cidade 
reagiria àquela notícia. Mas não teve dúvida sobre o propósito da ação; perguntou se o 
Governador já sabia de tudo o que iria acontecer. O prefeito e os sindicalistas ligaram 
para as tevês, rádios e jornais de Bocaiúva e Montes Claros, informando a intenção do 
Governo Estadual e INCRA quanto a fazer Reforma Agrária nas terras da Industrial 
Malvina. Um carro de som percorreu a fazenda convocando os moradores para uma 
reunião naquele mesmo dia, 10 de maio de 1997. Neste instante um jornalista da cidade 
que nos acompanhava previu a manchete do jornal da região no dia seguinte: 
“Governo de Minas invade a Malvinas”; todos sorriram curtindo a idéia, e eu pedi 
moderação porque este ato era muito denso no Governo do Estado e na região do 
Norte de Minas ”. (João Batista dos Mares Guia) 

 

A reunião com os moradores de Engenheiro Dolabela teve a presença de 

aproximadamente 500 pessoas, além de sindicalistas e das forças políticas locais. Foi marcada 

pela surpresa frente à apresentação da proposta da reforma agrária na Usina Malvina e 

também por manifestações de desconfiança da parte de participantes que viam a reforma 

agrária como “coisa de comunista” – um imaginário de longa data difundido entre os 

moradores atribuía a desordeiros a proposta de mudanças no status quo, e contribuía para a 

permanência do que sempre foi: a propriedade da terra como direito pertencente somente ao 

usineiro.  

No decorrer da reunião, várias intervenções foram realizadas, dentre elas a do 

sindicalista Juarez Teixeira Santana12, do representante do Estado de Minas Gerais, João 

Batista Mares Guia e de Getúlio Pereira Amorim13, morador e antigo funcionário da Industrial 

Malvina, sintetizadas em seus discursos que foram gravados pela rádio comunitária de 

Bocaiúva: 

 
“Esta sempre foi uma luta nossa de muito tempo. Para chegar a reforma agrária foi um 
processo: desde os anos 80, quando foi fundado o Sindicato em Bocaiúva, já tínhamos 
um problema com a empresa que era bastante fechada, de regime muito autoritário, do 
tipo escravocrata. Então a nossa luta era poder entrar aqui dentro para ver as 
condições de trabalho que era submetida os trabalhadores. Num primeiro momento era 
a questão social ligada ao conflito trabalhista; era combater a vinda do pessoal que os 
“gatos” traziam do Nordeste, da Bahia, do Vale do Jequitinhonha para ser explorado 
também. A empresa dava serviço apenas num período do ano, mas faturava o ano 
inteiro. Resumindo companheiros, a razão da balança da empresa era isso. Uma 
empresa que pegava dinheiro de bancos públicos, do Banco do Brasil, e era desviado, 
não era aplicado aqui, mas desviado para outras cidades lá no Paraná e São Paulo; 
esta é a razão da falência. Por isso agora a batalha é nossa, a terra agora é nossa 
companheiros”. (Santana, 1997.) 

                                                           
12 Juarez Teixeira Santana, sindicalista, pequeno produtor rural e Secretário do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Bocaiúva.  
13 Getúlio Pereira Amorim foi cortador de cana da Industrial Malvina, evangélico e poeta, assentado, residente 
em Engenheiro Dolabela e filiado à Cooperativa Nossa Lavoura.  
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“O quê vocês estão esperando olhando para mim dessa maneira apavorada? Agora é 
hora de ter consciência que seus direitos, principalmente os trabalhistas, que nunca 
foram respeitados, agora o serão, e é preciso ter a coragem necessária de cada um 
encontrar seu futuro nessas terras. O que eu estou fazendo aqui é dizer para todos que 
essas terras são suas, vá de encontro a ela se organize e ocupe o que é seu de direito. 
Nos - o Governo do Estado de Minas Gerais – procuraremos, com a finalidade de 
cumprir a função social da propriedade e seu interesse social, fazer os pleitos 
necessários junto ao Governo Federal (INCRA) e viabilizar a desapropriação dessas 
terras. Essas terras são suas, vão e tomem conta do que é de vocês.” (Guia, 1997.)
  

 
“Vocês me conhecem pessoal, meu pai era daqui mesmo de Juramento, chegou aqui 
quando não era nem conhecido como Engenheiro Dolabela, era Granjas Reunidas, e 
meu pai foi passando por aqui, ele teve muita recomendação boa, muitos bons 
princípios. Foi ficando e eu também trabalhei aqui 23 anos, o maior testemunho do 
homem é o trabalho. Essa crise foi uma história que nos abateu bastante, a gente 
trabalhava e quando via que tinha recurso de uma promoção, ai vinha os patrão e 
falava assim: olha as coisa não ta boa e agora é tempo da vaca magra, então, quer 
dizer que a vaca tava no brejo. E passa o tempo e a empresa arruinou a nós todos. 
Agora chega esse pessoal dizendo que as terra é nossa. Sou muito agradecido a Deus, 
pela fé que eu tenho, porque as pessoas que tem vindo até agora nesse momento, só nos 
veio trazer boas idéias, boas notícias para dar continuidade trabalhando, boas 
condições de aprender e melhor viver. Quem teve a capacidade de saber trabalhar 
como nós, tem capacidade de produzir para nós mesmo. (Amorim, 1997.)  

 

Duas diretrizes foram estabelecidas por decisão tomada na reunião, conforme consta 

em ata elaborada por um dos educadores da CORA: 1) prioridade no assentamento para os 

trabalhadores em geral da Usina Malvina que tivessem direito a receber dívidas trabalhistas e 

moradores do lugarejo de Engenheiro Dolabela; 2) coordenação dos trabalhos necessários 

para iniciar a implementação do projeto de assentamento a ser realizada pela Prefeitura, em 

conjunto com a CORA, INCRA e FETAEMG. Foi, ainda, escolhida, de forma provisória, 

uma “comissão de reforma agrária” em âmbito local, tendo como participantes alguns 

trabalhadores e moradores do povoado. 

Os relatos desse encontro ganharam o noticiário da imprensa na Região Norte de 

Minas e em Belo Horizonte, tendo repercussão na estrutura governamental e na Assembléia 

Legislativa. O setor usineiro, por sua vez, reagiu rapidamente: os dirigentes do Sindicato dos 

Produtores do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais pediram audiência ao Governador para 

demovê-lo da ação nas terras de Engenheiro Dolabela.  Simultaneamente, advogados da 

empresa Vanguard, arrendatária da usina, pediram uma audiência com o Coordenador da 

CORA e com o Superintendente do INCRA. No encontro protestaram contra o que chamaram 

de “invasão de sua propriedade”, ameaçando-os com medidas judiciais.  

Em outra frente de reação, quatro deputados com base eleitoral no Norte de Minas, 

subiram à tribuna da Assembléia Legislativa questionando o Governo e levantando a tese do 
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direito de propriedade. Em seus argumentos havia o apelo à história de desenvolvimento da 

região, e a preocupação com o desemprego que a decisão tomada pelo Governo do Estado 

poderia provocar. Todavia, ainda no âmbito do Poder Legislativo, a maioria dos 

parlamentares parabenizava o Governo pelas medidas adotadas.  

No interior da estrutura do Poder Executivo a decisão recebeu apoio imediato das 

Secretarias de Governo, Planejamento e Educação. Por sua vez, as manifestações de 

apreensão concentraram-se nas Secretarias de Indústria e Comércio (em função de seus 

vínculos com o setor sucroalcooleiro) e, principalmente, na Secretaria da Agricultura. 

Argumentava-se que poderia haver um efeito em cadeia que viria a atingir outras usinas e, até 

mesmo, todo o país. No entender destas secretarias a decisão tomada significava uma ruptura 

do direito de propriedade, contando com a agravante de ter a participação dos movimentos 

sociais. 

O Governador, apesar das pressões, deliberou pela continuidade do projeto. A CORA 

deveria coordenar todas as ações necessárias junto ao INCRA para a implementação do 

assentamento e deveria contar com o apoio de todos os órgãos do Governo Estadual: “é uma 

decisão do Governo do Estado de Minas Gerais e não cabe discussão e sim execução.” 14 

Registre-se que, até aquele momento, havia a decisão política de proceder à reforma 

agrária nas terras de Engenheiro Dolabela, mas não havia sido expedido nenhum instrumento 

legal que respaldasse essa decisão. É com base nesse argumento que, em 25 de julho de 1997, 

assumem a Industrial Malvina o grupo paulista denominado Americana S/A – tendo a frente o 

usineiro Santílio Ramos Peçanha, associado ao Escritório de Advocacia Oliveira Filhos, 

comandado por Benito Kerservan15 – e a empresa Olipar Administração, Participação e 

Fomento, especializada em socorrer empreendimentos em dificuldades financeiras. Assim, no 

que se configuraria um audacioso jogo em que “laranja” esconde “laranja”, foi criado um 

labirinto jurídico através do qual se pretendia conter o processo de implantação do projeto de 

reforma agrária, enquanto era concluído o desmanche da Usina iniciado muitos anos antes. 

Restavam ainda na área 6 mil hectares da melhor cana plantada em Minas Gerais que, 

usinada em álcool, poderia valer 4 milhões de reais (Comissão, 1998). Nessa mesma época, 

um lobby promovido por aquelas empresas atuava junto ao Ministério da Indústria e 

Comércio, buscando viabilizar a venda de álcool carburante para as distribuidoras de 

combustível.  “Destilaria de Engenheiro Dolabela vai produzir 30 milhões de litros de álcool 

                                                           
14 Esta decisão foi apresentada pelo Governador Eduardo Azeredo em agosto de 1997, durante uma reunião do 
mesmo com a CORA e com sindicalistas. 
15 Santílio Ramos Peçanha, Empresário do setor usineiro e Engenheiro Químico; Benito Kerservan, Advogado e 
Empresário do setor usineiro. 
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por semestre” era o título da matéria paga, publicada no Jornal “Hoje em Dia”, em 10 de 

outubro de 1997: 

 
“Santílio Ramos afirma que a usina foi reativada com uma produção de 150 mil 
litros/dia de álcool e deverá crescer seu desempenho, quando os equipamentos forem 
reformados e chegarem máquinas mais modernas. Esta cota liberada pelo Governo, 
demonstra a confiança no Grupo Americana, assim como nos dará o crédito para 
modernizar a usina... As distribuidoras Texaco, Shell, Ipiranga, Petrobrás e outras 
serão atendidas. Com isso o grupo Americana se habilita a obter crédito do 
PROALCOOL podendo se modernizar. O PROALCOOL foi reaquecido pelo Governo 
para atender o crescente mercado consumidor. Além do emprego que estamos gerando, 
deverá ser arrecadado aproximadamente R$ 500 mil de impostos a cada safra...Se não 
tiver produção, não teremos como pagar aos trabalhadores, pois a usina não existirá 
mais. Se persistir a idéia de reforma agrária os trabalhadores ficarão sem receber as 
terras e, em conseqüência, sem condições de produzir.” (Destilaria, 1997.) 

 

Estas informações, veiculadas como matéria paga, evidenciaram a estratégia audaciosa 

do novo grupo, uma vez que este era apenas o arrendatário da usina. Simultaneamente, através 

da distribuição de panfletos, o grupo fazia chegar aos trabalhadores e moradores do povoado 

de Engenheiro Dolabela promessas de emprego, reforma da escola estadual, melhorias na rede 

de esgoto e urbanização da praça do povoado. Além disso, 

 
“O Santílio pediu que nós reunisse a comunidade do Triunfo para fazer um 
comunicado. Naquele sábado veio todo mundo da usina e disseram para o nosso 
pessoal que o sindicato e prefeito estão enrolando o povo com esse negócio de reforma 
agrária. É tudo demagogia por causa das eleições, negócio da política do Ricardo 
Veloso e do Juarez do sindicato dos trabalhadores”. (Eugênio da Conceição dos 
Santos)16 

 

O Estado, por sua vez, defendendo seu interesse na propriedade da terra, move uma 

ação de execução através da Fazenda Pública Estadual. Em 26 de setembro de 1997, tem 

expedida a seu favor a carta de adjudicação das terras na localidade de Engenheiro Dolabela.  

 
“Com a adjudicação concedida – posse em pagamento da dívida -, a propriedade será 
remetida à União. A destinação à reforma agrária será feita pelo Governo Federal, 
sendo que a desapropriação e preparação para o assentamento caberão ao INCRA. O 
mesmo processo vai servir de modelo para outras usinas que também mantêm dívidas 
com o Estado e que agora poderão quitar com a entrega das terras para a reforma 
agrária”. (Alberto Guimarães Andrade17 apud Barbosa, 1997) 

 

                                                           
16 Eugênio da Conceição dos Santos, analfabeto, residente na comunidade de Triunfo, situada no distrito de 
Engenheiro Dolabela, foi cortador de cana da Usina Malvina, sindicalista, militante do PT, ex-presidente da 
Associação dos Moradores de Triunfo. Porta voz dos moradores e antigos funcionários da usina foi eleito, em 
1998, Diretor do Conselho Fiscal da Cooperativa Nossa Lavoura. Entrevista realizada em julho de 2001. 
17 Procurador Geral da Fazenda Estadual (1995-1998). 
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O grupo Americana e seus advogados reagiram a essa decisão em duas frentes: no 

campo legal e no campo das relações com os moradores de Engenheiro Dolabela. Na primeira 

frente, passaram ao questionamento jurídico do ato da adjudicação. Seus advogados entraram 

com o pedido de restituição do patrimônio à empresa, alegando a ausência da CND (Certidão 

Negativa de Débito) junto ao alvará que transferiu a propriedade para o Estado. 

Argumentavam, ainda, que a imissão de posse dada ao Estado estaria sub iudice, já que a 

empresa estava tomando todas as providências judiciais cabíveis para regularizar as suas 

relações com o Governo.  

No campo das relações com os trabalhadores e com a comunidade de Engenheiro 

Dolabela, os representantes do grupo Americana reuniram na Escola Estadual Maria Elisa 

Valle de Menezes um grupo de trabalhadores e alunos para protestarem contra o projeto de 

implantação de reforma agrária. Redigiram um comunicado cujo título era: “Trabalho Febril 

na Indústria Malvina”, que foi divulgado por toda a propriedade, assim como em Bocaiúva e 

cidades vizinhas, além de ser publicado nos principais jornais de circulação estadual. Dentre 

os argumentos explícitos no comunicado, destacam-se: 

 
“Alerta ao Senhor Governador: as chaminés da Usina Malvina voltaram a fumegar. 
Isto significa a redenção e o retorno da normalidade à comunidade de Dolabela. Aqui, 
o que foi prometido pela nova diretoria da empresa está sendo cumprido pontualmente. 
Este fato está contrariando interesses, tanto que a todo instante surgem políticos e 
autoridades procurando conturbar o ambiente salutar vigente. Anteriormente todo 
esses milagreiros estavam de braços cruzados, agora, como se aproximam as eleições, 
vemos notícia de líderes sindicais e do senhor prefeito municipal difundindo notícias 
alarmantes e mentirosas, que refletem primário conhecimento dos problemas regionais 
que clamam soluções técnicas duradouras... O Senhor Prefeito Municipal fala em 
assentamentos, em tom de ameaça, o que não deixa de ser estranho, por que nós, da 
Industrial Malvina, já fizemos o assentamento de 1500 famílias na região, sem alarde e 
sem traumas. Mas fizemos coisa séria, ou seja, assegurando o trabalhador assentado 
além de freio à demagogia ou de fazer cortesia com chapéus alheios, mesmo porque 
toda iniciativa coletiva tem que obedecer a um planejamento que envolva acomodação, 
alimentação, financiamento e orientação de grupo... A aglomeração desassistida, além 
de criminosa e desumana, representa um barril de pólvora. Nós precisamos de paz para 
trabalhar tranqüilamente.” (Trabalho, 1997) 

 

As ações do Grupo Americana repercutiram favoravelmente à empresa na comunidade 

de Engenheiro Dolabela, tendo em vista os interesses em jogo, dando origem a várias outras 

manifestações. No dia 9 de outubro, aproximadamente duzentas pessoas realizaram passeata 

em Engenheiro Dolabela, protestando contra a desapropriação das terras da Usina Malvina e 

no dia 10, várias faixas foram fixadas no povoado com dizeres apoiando Santílio Ramos 

Peçanha.  

  



 94

No dia 17 de outubro realizou-se em Bocaiúva e Engenheiro Navarro um plebiscito 

promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Açúcar de Bocaiúva e pela 

Associação de Moradores de Engenheiro Dolabela, para definir o posicionamento dos 

moradores quanto ao processo de reforma agrária “nas terras da Industrial Malvina”. O 

resultado foi: de 591 votos apurados, 559 se colocaram contrários, 30 favoráveis ao projeto e 

houve dois votos em branco. No dia 24, estas organizações realizaram mais uma passeata 

pelas principais ruas de Bocaiúva em protesto contra o processo de reforma agrária. Essa 

passeata - da qual se falará mais a frente - encerrou-se na porta da Prefeitura, quando os 

participantes entregaram aos assessores do Prefeito uma carta explicitando o seu 

descontentamento.  

O projeto, como pode se ver, enfrentava inúmeras forças contrárias à sua 

implementação. Além dos arrendatários da Usina que tomavam, entre outras, as medidas 

cabíveis no âmbito jurídico, parte da população local e, especialmente, os operários que 

trabalhavam diretamente na Usina, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria de Açúcar de Bocaiúva, contrapunham-se frontalmente ao projeto.  

Uma matéria publicada pela revista Catolicismo, de circulação nacional - ligada ao 

movimento Tradição, Família e Propriedade e a correntes conservadoras da Igreja Católica - 

representa uma síntese bastante significativa das posições assumidas por aqueles segmentos 

(Silveira, 1998). A matéria, com a chamada na capa “Trabalhadores rurais defendem patrão”, 

ocupa três páginas da revista. Faz um breve relato dos fatos que antecederam o projeto de 

reforma agrária das terras da Usina Malvina e, como a chamada e o título – “Em Minas, 

trabalhadores contra a Reforma Agrária” – bem evidenciam, registra as razões da adoção 

dessa posição e algumas das iniciativas tomadas pelo grupo buscando defender seus 

interesses.  

Ao final da matéria são transcritos trechos de depoimentos dados à equipe do boletim 

“Informativo Rural” editado pela TFP – enviada a Bocaiúva no final do ano anterior – por 

membros da direção do Sindicato e pelo Presidente da, agora denominada por eles, Usina 

Americana. Fartamente ilustrada, apresenta fotos dos entrevistados e de eventos que estavam 

tendo lugar na cidade: de um lado, a passeata dos opositores e, do outro, reunião realizada 

pelos defensores do Projeto.  

Uma síntese da matéria, apresentada a seguir, pretende colocar em prática a postura 

explicitada na Introdução dessa dissertação também em relação a esses segmentos: deixar que 

sejam deles as palavras que narram a trajetória do processo em foco.  
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Publicada em fevereiro de 1998 a matéria, após apresentar a localidade de Engenheiro 

Dolabela, assinala que ali “ocorreu um fato que merece destaque na história do Brasil de hoje. 

É toda uma população pobre e trabalhadora que rejeita categoricamente a Reforma Agrária” 

(grifo meu). 

Coloca o problema enfrentado pela Usina Malvina que, segundo dados da matéria, 

teria 19 mil hectares de terra, 800 trabalhadores na lavoura de cana e 350 operários na fábrica. 

Relata que “após uma administração desastrada, causa de seu endividamento” havia sido 

adquirida por um grupo paulista que, por sua vez, a arrendara: a Indústria e Comércio 

Americana Ltda.  

A partir de então, as dificuldades enfrentadas pela Usina e por seus funcionários 

estavam caminhando, “com êxito”, para o equacionamento: a arrendatária havia se 

comprometido a colocar a Usina “em funcionamento, pagar imediatamente os salários 

atrasados dos operários e saldar a dívida da empresa dentro de um prazo razoável”. 

A seguir, sob o sub-título “Reforma agrária cai de pára-quedas”, a matéria atribui ao 

Prefeito de Bocaiúva, seguido pelo Governo do Estado, iniciativas no sentido da 

implementação da reforma agrária na área, segundo o periódico, sem razão frente ao momento 

promissor em relação à solução dos problemas enfrentados. O Prefeito teria começado “a falar 

da necessidade de se fazer reforma agrária nas terras da Usina” enquanto que, “pouco depois 

o Governo Estadual de Minas entrava com uma ação judicial, por meio da qual adjudicou 

aquelas terras em compensação pelas dívidas da Usina”, negociando com o INCRA para que 

lhe fosse repassada a propriedade da área. 

Dizendo não se interessar por “entrar no mérito da questão judicial” a matéria 

sublinha, por um lado, a garantia que os arrendatários haviam oferecido de saldar as dívidas, 

com o que não haveria necessidade da adjudicação. Por outro, acena com dúvidas quanto ao 

funcionamento futuro da Usina “nas novas condições”, quando dependeria do suprimento de 

cana que passaria a ser produzida pelos futuros assentados. 

Destaca que, na verdade, “o fato importante” que a matéria pretende mostrar “é a 

posição que os trabalhadores de Engenheiro Dolabela tomaram no caso, contrários a Reforma 

Agrária e desejosos de continuarem como empregados da Usina”.  

Ilustrada por fotos, mostra a passeata que havia sido realizada em Bocaiúva. Os 

participantes carregavam faixas e, em três delas, é possível ler-se alguns dizeres: “Reforma ... 

gente estranha em nossa cidade, falta de emprego e mais miséria”; “... contra a reforma 

agrária. Ass. Sind. dos Trabalhadores da Indústria de Açúcar de Bocaiúva”; “Prefeito: ao 
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invés de reforma agrária, queremos água potável, saneamento, saúde e educação”. Refere-se, 

ainda, ao plebiscito que havia sido realizado. 

Além disso, os membros da equipe enviada pelo “Informativo Rural” haviam, 

também, percorrido “as ruas de Engenheiro Dolabela perguntando a esmo, a este ou aquele, o 

que pensa da Reforma Agrária que o Governo está querendo fazer nas terras daquela 

localidade”. Não tendo encontrado “praticamente pessoas favoráveis”, registra então que “a 

população é maciçamente anti-reforma-agrária. E com conhecimento de causa”. A população 

desejaria “que as terras permaneçam com a Usina Malvina, a qual lhe proporciona empregos 

com garantias”. 

Como se pôde observar pelo relato acima, a TFP - enquanto um movimento social 

clássico de corte reacionário (nesse caso, pautado pelo compromisso normativo de seus 

membros contra mudanças sociais que limitem o direito da propriedade) - se envolveu no 

movimento dos trabalhadores da Usina e dos moradores urbanos de “Engenheiro Dolabela”, 

voltados para ganhos instrumentais ou reivindicações negociáveis, quais sejam, receber os 

passivos trabalhistas e/ou o emprego de volta com a reabertura da Usina. Como se mencionou 

anteriormente, ainda que o objetivo central dos movimentos sociais seja a transformações da 

sociedade baseada em valores “não negociáveis”, isso não descarta as possibilidades de 

envolvimento dos mesmos em atividades coletivas voltadas para ganhos de bens instrumentais 

ou reivindicações negociáveis no seu ambiente. Entretanto, isso ocorre meramente por 

questões de ordem estratégica, ou seja, no caso analisado, utilizar essa oportunidade para 

fazer propaganda ampla contra a Reforma Agrária em geral.18 

A matéria relatada é concluída com depoimentos das lideranças, com as quais haviam 

sido realizadas entrevistas. Esses depoimentos são reproduzidos a seguir. Foram também 

transcritas as apresentações de cada um deles, tais como publicadas na revista Catolicismo: 

  

“A reforma agrária é uma ilusão do trabalhador do campo. Eu não acredito que 
funcione. Em Dolabela e arredores temos mais ou menos 1600 pessoas adultas. 
Fizemos um plebiscito, no qual votaram umas 600 pessoas e 80% disse não a reforma 
agrária. Os que trabalham na Usina não são sem terra. Há muitos proprietários de 
terra que preferem trabalhar na Usina como empregados. Temos até um diretor do 
Sindicato, o Roberto Prates, que o pai dele tem um pedaço de terra bom, muita terra 
mesmo, e trabalha como empregado. Meu ponto de vista é que tivesse emprego para 
todos. Eu acho que o Brasil hoje não tem sem terra, tem sem emprego. O governo 

                                                           
18 Como é de conhecimento público, o objetivo da TFP é não só barrar quaisquer mudanças consideradas 
progressistas dentro de sua ótica como ainda, se possível, retroceder em direção à estruturas pré-capitalistas. Para 
os membros da TFP o adjetivo “reacionário”, longe de ser pejorativo, é altamente valorizado, do mesmo modo 
que seu antônimo, o termo “progressista”, é execrado pelo movimento. Como se opõe não só aos processos de 
mudanças consideradas socializantes mas também é contra a tendência capitalista de extinguir as adscrições não 
vinculadas ao mercado stricto sensu (estamento, etnia, gênero etc), sua tendência ao gueto parece irreversível. 
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procurando a reforma agrária só vai arrumar mais funcionários públicos no campo... 
Acho bom a TFP divulgar sobre o fracasso dos assentamentos no Brasil”. (Edson 
Eustáquio da Silva, Presidente do Sindicato dos trabalhadores na Indústria de Açúcar de 
Bocaiúva) 
 
“Houve uma experiência de Reforma Agrária em Dolabela, no passado quando a usina 
era dos Matarazzo, lá na colônia do Breno do Prado, para umas 40 famílias. Deram 
casa pronta, terreno todo cercado, escola, foi muito bem preparado. Não deu resultado. 
Hoje em dia, só tem lá duas ou três famílias. O resto vendeu tudo... Na época, 
receberam todas as condições. Foi uma festa muito bonita. Prefeito, todas as 
autoridades locais assistindo a festa. Foram chamados um por um recebendo seus 
títulos de terra. Não deu resultado. O pessoal deixava o assentamento e vinha trabalhar 
na Usina”. (Vicente Gonçalves Costa – Vice-Presidente do Sindicato dos trabalhadores 
na Indústria de Açúcar de Bocaiúva e membro muito antigo desse Sindicato.) 

 
“Participei da passeata em Bocaiúva. Saímos daqui às 14 horas, reunimos na 
prefeitura. Fomos recebidos por alguns vereadores, muito bem. Houve muito aplauso 
da população, até a Rádio Clube de Bocaiúva disse que a população está apoiando o 
pessoal de Dolabela. De Dolabela foram umas 600 pessoas. Foi pessoal daqui, de 
Joaquim Felício, Buenópolis, Engenheiro Navarro. Depois disso, veio uma comissão 
CORA, com o Prefeito e um ônibus e fizeram uma reunião no Colégio aqui em 
Dolabela. Estive presente. Quando ele pediu opinião, eu disse que a Usina devia 
funcionar, que a Reforma Agrária não dá certo aqui, que a empresa está dando 
emprego para o povo. Ele não gostou. Eles não aceitaram. Disseram que eu estava 
tumultuando a reunião e pediram para um cabo da PM que me retirasse do Colégio. Só 
porque eu discordei. ...O direito de propriedade deve ser respeitado”. (Manoel Messias 
da Silva, 36 anos, casado, 2 filhos, comerciante, trabalhou 11 anos na Usina Malvina) 

 
“Conhecendo o Movimento dos Sem Terra e a Reforma Agrária em geral, vê-se que tem 
acontecido muitas misérias nos assentamentos. Eles tem fracassado. E o assentamento 
da Malvina seria mais um. A terra aqui, devido ao clima, só dá capim ou cana. Eu 
nunca vi assentado pecuarista, ia ser o primeiro assentamento pecuarista do Brasil...Eu 
tenho fazendeiros, sitiantes, que são meus empregados. Tenho diversos proprietários da 
região que vêm me oferecer as terras porque não tem condições de cultivá-las. Se esses 
têm as terra e vêm ser meus empregados, para serem assalariados, porque os daqui vão 
querer adquirir terra? Gostaria de mandar um recado a classe política para que viesse 
aqui, olhasse essa população, ouvisse o povo”. (Santílio Ramos Pessanha - Presidente 
da Usina Americana que arrendou a Usina Malvina) 

 
O resultado desta reação ao projeto de reforma agrária é imediato: no campo legal, 

ainda em outubro de 1997, os representantes da Usina conseguem um agravo de instrumento 

com efeito suspensivo, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo o 

desembargador Garcia Leão concedido liminar à empresa, suspendendo a posse das terras da 

Usina pela Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais. Em conseqüência dessa decisão a 

empresa proíbe a entrada de qualquer representante sindical, do Governo do Estado e da 

Prefeitura Municipal nas suas terras. Dentro do lugarejo os dirigentes da empresa promovem 

festa e foguetório comemorando a decisão. Simultaneamente, ocorre um confronto com os 

trabalhadores que se mostravam receptivos à idéia de reforma agrária, que contou com o 

apoio de policiais militares lotados no lugarejo.  
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Uma outra linha de ação adotada pelo Grupo Americana foi a tentativa de cooptação 

de representantes do segmento favorável ao projeto de reforma agrária, conforme evidencia o 

depoimento transcrito abaixo: 

 
“Chegou o Márcio Meira, que era o gerente da empresa. Ele me deu crédito no 
Mercantil Bakir (supermercado local), uma garrafa de São Rafael, me deu a casa que 
eu morava para mim, e me deu mais coisas para eu deixar a reforma agrária... Quando 
você trabalha na empresa 30 anos, você não ganhou nada. Só porque eu fui convidado 
a participar da reforma agrária, da comunidade, da direção do Estado para fazer a 
reforma agrária, quem me ofereceu essas coisas tinha que ter me dado essas coisas era 
antes”. (Eugênio da Conceição Santos)  

  

O jornal O Tempo, na edição de 11 de outubro de 1997, publica uma reportagem com 

o título “Insegurança e Medo são Predominantes”, reproduzindo depoimentos de 

trabalhadores do povoado de Engenheiro Dolabela: 

 
“O cortador de cana, José Geraldo Pereira, 44 anos, presta serviço à usina desde 
1973. Em dezembro de 95, ele foi demitido e não recebeu nenhum centavo do que teria 
direito em sua dívida trabalhista até hoje. Morador de uma das casas pertencentes à 
usina, ele teme que, caso a reforma agrária seja feita, os trabalhadores não consigam 
tocar as roças nem manter o sistema de irrigação e a usina acabe ficando sem cana 
para poder funcionar. “Se o Governo ajudasse seria bom, mas se a gente tiver de 
plantar a cana sozinho acho que não vamos dar conta”, disse. Os empregados do 
supermercado Mercantil Bakir, que antes era propriedade da Usina Malvina e que foi 
transferido, no início do mês, para um dos funcionários da empresa como pagamento 
de dívida trabalhista, também estão inseguros quanto ao assentamento das famílias nas 
terras da usina. A caixa Marli Rodrigues Leme, 20 anos, nasceu em Engenheiro 
Dolabela, e em outubro foi demitida junto com o pai, que trabalhava na irrigação. Os 
dois não tiveram suas dívidas trabalhistas quitadas e ainda não fizeram acordo com a 
empresa por temerem tomar decisão errada. Se a gente for assentado e o projeto não 
der certo, a usina pode acabar fechando, e aí vamos ficar sem os nossos empregos, 
disse a funcionária”. (Insegurança, 1997.)  

 

O ex-funcionário da Usina Malvina Marco Antônio Miranda, que também fazia parte 

da comissão de reforma agrária local, dá um testemunho dos conflitos gerados internamente 

pelas ações dos dirigentes da Americana: 

 
“Eu ouvi o foguetório e fui lá ver. Eles não deixaram eu entrar no povoado: uns 
capangas do Santílio gritaram que eu era do PT, e disseram que eu era comunista que 
só faz é baderna. Ora moço, eu sou católico e trabalhava como vicentino. Este pessoal 
diz que é do Sindicato dos Trabalhadores da Usina, mas lá não tem trabalhador não, só 
tem pelego do Santílio”. (Marco Antônio Miranda) 19 

 

                                                           
19 Marco Antônio Miranda, assentado, residente na localidade de Nova Dolabela no distrito de Engenheiro 
Dolabela, conhecido como Balbino, ex-funcionário da Usina Malvina e pequeno comerciante, foi um dos 
empreendedores da Cooperativa Nossa Lavoura, sendo eleito como Vice-Presidente. Entrevista realizada em 
julho de 2001. 
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Por sua vez, antigos trabalhadores da Usina, como Marco Antônio Miranda, 

articulados com a CPT, FETAEMG, além de membros do PSDB e do PT e do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Bocaiúva, se organizaram e manifestaram ao Governo Estadual sua 

aprovação e apoio à reforma agrária, reivindicando transparência nas ações e maior 

participação na execução do projeto que estava sendo formulado.  

O Governo Estadual recorreu da liminar que suspendeu a imissão de posse, decisão 

que se sustentou por aproximadamente um mês. Esse prazo possibilitou que a CORA, 

juntamente com o INCRA e a Prefeitura de Bocaiúva, dispusesse do tempo necessário para 

promover a organização e a participação efetiva da comunidade local na definição de um 

projeto de assentamento. 

 A diretora de Política Agrária da FETAEMG, Maria Antônia Costa Nogueira, falando 

sobre a adjudicação e os embates com o setor usineiro em entrevista ao jornal Diário do 

Comércio, em 10 de outubro de 1997, enfatiza que “entende que a decisão judicial é 

importantíssima para o processo de reforma agrária no Estado”. Na mesma matéria, o 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bocaiúva, Manoel Xisto de Sousa, 

“avalia que este é o processo mais importante do Estado - o primeiro envolvendo 

desapropriação de empresa - feito em terras férteis”. (Estado, 1997) 

Eduardo Nascimento, assessor da FETAEMG, também se manifesta a esse respeito na 

entrevista concedida ao autor: 

 
“... a adjudicação das terras da Malvina é o fato mais relevante da história do Governo 
mineiro de todos os tempos na questão agrária, sendo a questão mais relevante no nível 
de Brasil, e que precisa a meu ver ser muito bem estudada e muito bem divulgada”. 
(Eduardo Nascimento) 

 

Opinião semelhante é expressa por Dom Lélis Lara: 
 
“A adjudicação das terras da antiga usina é um exemplo para quem no Brasil pensa a 
reforma agrária como direito social, ampliando o conceito para além do ato de compra 
de terras pelo Governo, assentando pessoas sem nenhuma infra-estrutura para gerir 
produção, sem nenhuma educação para as práticas associativas, entregues à própria 
sorte”. (Dom Lélis Lara)20. 

 

A questão legal, entretanto, iria tomar rumos inesperados, agudizando ainda mais os 

conflitos entre as organizações comprometidas com a destinação daquelas terras para uso 

                                                           
20 Dom Lélis Lara, filósofo e teólogo, Coordenador da CPT em Minas Gerais (1996-1998), Bispo da Diocese de 
Itabira e Coronel Fabriciano. Sua posição foi expressa em palestra proferida por ele em uma reunião ocorrida na 
CORA, em novembro de 1997. 
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social, e os proprietários da empresa arrendatária, além de contribuir para a radicalização das 

posições adotadas pelos moradores e trabalhadores locais.  

De um lado, encontravam-se os ex-funcionários e moradores do povoado de 

Engenheiro Dolabela que temiam os “desordeiros que viriam para o lugar” e a falência 

definitiva da usina, com o que perderiam a chance de recebimento de seus direitos 

trabalhistas. Além disso, eles defendiam o assalariamento como forma de sobrevivência. A 

maioria dos que compunham esse grupo tinha em comum o fato de terem trabalhado como 

funcionários do setor industrial da usina localizada na área urbanizada da fazenda-cidade. 

Integravam ainda esse grupo alguns sócios do Sindicato dos Trabalhadores da Usina, 

professoras da escola estadual nascidas no lugar e micro-comerciantes.  

Do outro lado, encontravam-se cerca de 400 famílias que, de acordo com relatórios 

preliminares do INCRA, eram chefiadas por ex-trabalhadores da usina que atuavam no campo 

como cortadores de cana e no cultivo de um modo geral. Esse grupo percebia a reforma 

agrária como uma forma de indenização dos seus direitos trabalhistas. 

Em fevereiro de 1998, a União Federal impetrou mandado de segurança “contra o ato 

do Oficial de Registro de Imóveis na Comarca de Bocaiúva, em curso perante a 2ª Vara da 

Justiça Federal, seção de Minas Gerais, visando a anulação do registro da Carta de 

Adjudicação das terras que pertenceram a Industrial Malvina ao Estado de Minas Gerais”. 

Alegando erro no registro da adjudicação, a União tentava preservar seus direitos quanto ao 

recebimento das dívidas acumuladas nos últimos anos pelos “sucessores” do grupo Atalla.  

Esta dívida, contabilizada preliminarmente em 1998 em R$ 360 milhões, não tinha 

correspondência com a realidade uma vez que, de acordo com cálculos estimados, todo o 

ativo da Industrial Malvina (terras, equipamentos da usina, implementos agrícolas) não 

alcançava R$ 20 milhões, de acordo com avaliação da equipe do INCRA realizada em janeiro 

de 1998. Esse embate foi bem retratado por comentário realizado à época pelo Padre Baltazar, 

assessor da CPT 

 
“Os burocratas de plantão e a velha justiça brigam por algo que se desmanchou no 
tempo. Os funcionários da procuradoria da fazenda nacional acreditam que receberão 
o que lhe devem nem que leve 500 anos. Enquanto isto o povo morre de fome”. (Padre 
Baltazar Sallum Passos) 21 

 

                                                           
21 Padre Baltazar Sallum Passos,  Educador, Pároco dos assentamentos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 
assessor do Bispo de Uberlândia e Coordenador da CPT em Minas Gerais, Dom José. Na época em que fez este 
comentário, auxiliava o Bispo Dom Lélis Lara,  nas negociações entre o Governo Estadual e Federal sobre o 
Projeto Herbert de Souza - Betinho. 
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O impasse seria resolvido mais tarde, em amplo entendimento das autoridades dos 

governos mineiro e federal, através de um convênio assinado em 25 de junho de 1998. 

Enquanto isso, o espaço da fazenda-cidade tornou-se “sem dono”, isto é, nem o Governo de 

Minas, nem a União, nem tampouco o grupo Americana e, muito menos os trabalhadores, 

eram seus proprietários legítimos.  

Diante deste quadro, o Governador Eduardo Azeredo realizou, no dia 5 de janeiro de 

1998, um encontro em Bocaiúva para lançar o “Programa de Apoio ao Pequeno Produtor 

Rural” (PAPP), a ser implementado em parceria com o Banco Mundial. Na solenidade, 

realizada no Auditório Cultural Henfil, diante de um público composto por autoridades dos 

governos municipal e estadual, além de sindicalistas e representantes de movimentos sociais, 

o governador fez um discurso explicitando a posição do Governo do Estado frente ao projeto 

de reforma agrária proposta nas terras da antiga Usina Malvina: 

 
“Na história de Minas sempre se usou a polícia para reprimir o trabalhador nas suas 
reivindicações. No assentamento que será implantado em Bocaiúva, custe o que custar, 
vamos colocar a Polícia Militar de Minas Gerais para retirar empresários que não têm 
compromisso com a sociedade, tampouco com a cidadania. Vamos inverter esta lógica 
dando recursos para que os trabalhadores possam produzir com dignidade o seu 
sustento.” (Azeredo, 1998.) 

 

Ainda segundo esse mesmo jornal: “Azeredo comparou a luta do Governo contra os 

empresários para ficar com as terras como pagamento de dívidas para com o Estado, como 

uma partida de futebol. Eles fizeram diversas faltas e receberam cartão amarelo. Continuaram 

fazendo faltas e receberam o cartão vermelho”.  

Após a reunião, a equipe da CORA promoveu uma incursão pela fazenda-cidade para 

que todos os participantes comprometidos com o projeto pudessem avaliar a dimensão do 

trabalho que os aguardava. A visita teve início por Engenheiro Dolabela, núcleo principal da 

propriedade que adquirira o caráter de uma pequena cidade, muito próximo ao de qualquer 

núcleo urbano do interior de Minas Gerais. Para descrevê-lo foram tomadas as palavras de 

Arlete Costa22:  

 
“Logo da estrada que liga Bocaiúva à Belo Horizonte, à sua esquerda, avista-se o 
pequeno povoado ao longe. Ao seu redor, como uma moldura, o que deveria ser seis 
mil hectares de cana-de-açúcar, um mar verde que se perde no horizonte. Contando 
com cerca de quatro mil habitantes, o vilarejo tem uma grande praça central, a partir 
da qual se ordenam umas poucas ruas aclive acima no sentido leste. Na medida que se 
caminha para a parte alta, perfilam as casas de forma rigorosamente estratificada por 
ocupação funcional, naquela que foi um dia uma monumental usina. Na parte mais 

                                                           
22 Arlete Costa é Psicóloga e foi membro da CORA. 
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acima da praça estão dispostas as moradias que eram ocupadas por gerentes e 
técnicos, construções de boa qualidade e de maior tamanho, além de um hotel, pequeno 
hospital, área de lazer; abaixo ficam as casas mais simples onde residiam os 
trabalhadores menos qualificados. Á esquerda da praça situam-se as ruínas dos 
alojamentos que eram habitados pelos trabalhadores temporários, contratados na 
época de colheita da cana-de-açúcar. O aspecto de abandono da pequena cidade é 
total, onde o mato toma conta do que sobrou da usina. Esta, à direita da praça central, 
é composta por um conjunto de chaminés e partes de dois grandes galpões com tijolos 
aparentes, conformada por um conjunto de equipamentos que têm a cor de ferrugem e 
fechada por grandes muros. Os portões de acesso restrito estão guardados por vigias 
armados. Um cheiro azedo exala das caldeiras que restaram. Tudo tem a aparência de 
ruínas, memória de um tempo que passou. Em torno da praça situam-se ainda dois 
bares, um pequeno supermercado, um galpão murado, dois templos religiosos. Mais 
acima situa-se a escola estadual toda murada cortada por uma rua de terra sinuosa e 
poeirenta. Abaixo da praça está o que restou da pequena estação ferroviária e onde 
ainda brilham os trilhos do trem. Seu aspecto desperta a nostalgia, sendo possível ao 
mineiro sensível ainda ouvir o ruído do trem ao longe, apitando histórias e levando 
mistérios do que restou daquele humilde povoado perdido nos sertões de Minas 
Gerais”. (Costa, 1998.) 

 

FIGURA 9 – ASPECTOS DE DOLABELA: PRAÇA, ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E USINA MALVINA 
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Após essa visita, a pergunta que o grupo se fazia era: “qual o assentamento que 

queremos realizar?”. Logo reformulada a partir da colocação feita por Cândido Bisewsky23, 

componente da CORA: “não é o que queremos, mas qual assentamento poderemos 

realizar?”.  

Para o educador era fundamental entender as motivações e as crenças dos indivíduos 

que compunham aquela comunidade. Do contrário, ter-se-ia apenas um entendimento parcial 

da realidade. Segundo ele, no jornal O Girassol: 

 
“O assentamento deveria ser formulado a partir do conhecimento da motivação de 
cada uma daquelas pessoas: o que as levaria a participarem de um projeto de reforma 
agrária? A chave geral que abriria as portas para um assentamento possível seria 
entender, sim, a dialética que ajudou a conformar aquela realidade, mas, 
principalmente, conhecer o papel intencional de cada um”. (Bisewsky, 1998.) 

 
 
5.4 - Projeto Betinho: as ações públicas e os atores sociais 

 
 
Em janeiro de 1998, decorridos oito meses da primeira reunião com os moradores de 

Engenheiro Dolabela - ocasião em que havia sido colocada para a comunidade a idéia da 

reforma agrária em terras da cidade-fazenda -, estavam amadurecidas as condições para a 

formulação do que se designou “Projeto de Assentamento Herbert de Souza – Betinho”.  

Em que pese a sua fundação oficial ter ocorrido somente no mês de junho, naquele 

momento o Governo Estadual passou a oferecer condições para a elaboração e 

desenvolvimento do projeto em bases sustentáveis. São conjugadas a experiência e a 

capacidade técnicas de instituições como a Secretária Estadual de Educação, a EMATER-

MG, a RURALMINAS, o IEF e a Fundação João Pinheiro, coordenadas pela CORA. Estas 

instituições, atuando juntamente com o INCRA, vêm somar esforços com o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Bocaiúva, com a FETAEMG, a CPT e a Prefeitura Municipal, 

adotando-se uma política de atuação sistematizada e integrada por parte do poder público. Ao 

final de sua implementação esperava-se a “maioridade do projeto”, no dizer de um 

representante do INCRA. Ou seja, que as famílias beneficiadas, tendo participado do 

desenvolvimento do projeto desde a sua concepção, passassem a atuar de forma independente 

e autônoma. 

                                                           
23 Cândido Bisewski, filósofo e educador, teólogo do antigo MEB (Movimento de Educação de Base), prática 
pedagógica desenvolvida pela Igreja Católica nos anos 60 e que tinha como objetivo a conscientização dos 
direitos sociais e políticos dos indivíduos. Era membro da equipe educacional da CORA, tendo falecido em 
1999.  
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Uma das primeiras iniciativas tomadas pela equipe composta por representantes da 

CORA, INCRA e RURALMINAS foi a realização de um diagnóstico detalhado de toda a 

propriedade. Realizou-se, inicialmente, uma pesquisa de campo através da qual foram 

levantadas informações gerais sobre as características do sítio natural e meio ambiente (tipo 

de solo, relevo, flora, recursos hídricos, fauna), as condições de acesso, a caracterização 

sócio-econômica da área de influência do projeto de assentamento, etc., o que deu origem a 

um documento que tomaria o título de Plano de Desenvolvimento Integrado - Subsídios ao 

Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento Betinho. (Instituto, 2001.)  

Os estudos tinham a função de quantificar variáveis para subsidiar o assentamento. 

Além dos dados obtidos através da pesquisa direta, foram também incorporadas ao Plano 

informações apuradas pela Fundação Nacional de Saúde/ Distrito Sanitário/ Montes Claros.  

 
 
5.4.1 - Síntese do Plano de Desenvolvimento Integrado - Subsídios ao Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Assentamento Betinho 

 
 
A seguir, é apresentada uma síntese dos estudos que vieram a compor o Plano de 

Desenvolvimento Integrado da área, descrito entre as páginas 12 e 18 do documento. Para 

melhor apreender a realidade que se pretendia estudar, a fazenda Malvina foi subdividida em 

quatro áreas obedecendo-se a uma setorialização que, na verdade, já existia historicamente na 

região da fazenda-cidade. São elas: 

Setor Triunfo: “localizado do lado esquerdo da BR-135, sentido sul/norte, margem 

direita do rio Jequitaí, confrontando com terras de Afonso Avelar, Henrique Guatimosin e 

João Lopes Costa. Habitado por 68 famílias, sendo 109 adultos, 60 crianças e 98 jovens; as 

casas não têm energia elétrica, nem água encanada e serviço de esgoto; possui um campo de 

futebol e nenhum outro equipamento social, além de uma sala de aula cujo ensino é de 

primeira à quarta séries; a inexistência de infra-estrutura obriga aos moradores a 

recorrerem ao povoado principal, distante 10 km.” 

Setor Riachinho: “localizado do lado esquerdo da BR-135, sentido sul/norte, margem 

esquerda do rio Jequitaí e margem direita do rio Embaiassaia, margem direita da Ferrovia 

Centro Atlântica, sentido Dolabela/Joaquim Felício e terra de sucessores de Pedro Augusto 

Lisboa.” (O documento omite dados demográficos) 

Setor Dolabela: “localizado do lado direito da BR-135, sentido sul/norte, margem 

direita do Jequitaí e córrego Cana-Brava, abrangendo as comunidades de Engenheiro 
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Dolabela, Nova Dolabela e Poço do Bento. Em Engenheiro Dolabela, principal e maior 

núcleo habitacional, moram 490 famílias, 784 adultos, 1255 crianças e em torno de 900 

adolescentes; as casas têm energia elétrica e água tratada (pouca quantidade), tendo 

algumas tratamento de esgoto; o povoado é servido por transporte coletivo que a liga à sede 

do município; possui área de lazer, com campo de futebol, quadra de esportes, clube, grupo 

de capoeira, sendo a Festa dos Reis o principal evento cultural; a coleta de lixo é precária; 

este núcleo urbano abrange a área industrial da Usina Malvina, sendo a maior área plantada 

de cana-de-açúcar (primeiro semestre de 1998), o que inclui as áreas da administração e a 

escola estadual; criação de porcos, cabritas e galinhas nos quintais, além de poucos animais 

de tração; 15% da população é analfabeta; a população é atendida por médico da Prefeitura 

no posto de saúde, tendo uma associação comunitária e grupo de jovens. Nova Dolabela, 

distante 4 quilômetros do povoado principal, tem 86 famílias, sendo 138 adultos, 107 

crianças e 86 adolescentes; o abastecimento de água é feita por poço artesiano, não tendo 

tratamento de água e esgoto; as casas têm energia elétrica; seus problemas urbanos e sociais 

são assemelhados ao de Engenheiro Dolabela., tendo 35% de analfabetos e alto índice de 

alcoolismo.”  

Setor Lagoa Grande: “localizado entre a margem direita do rio Jequitaí e reta 

grande, do córrego Cana-Brava até a Lagoa Grande, habitado por 8 famílias, sendo 13 

adultos, 29 crianças e 8 adolescentes; não possui tratamento de água que é obtida a cerca de 

2 quilômetros da localidade; possui um poço artesiano que não funciona por falta de energia 

elétrica; sem esgoto sanitário sendo utilizada fossa no quintal; o transporte é realizado por 

tração animal e bicicleta; um professor atende à comunidade duas vezes por semana, onde 

todos os adultos são analfabetos; sem área de lazer; as casas são conservadas por seus 

moradores, porém, na sua maioria em péssimas condições; raras plantações de milho, feijão 

e mandioca; o cuidado com a saúde é feito através de ervas naturais, mas são assistidos por 

médico da Prefeitura, sendo o alcoolismo um dos principais problemas; ausência de 

organização comunitária.”  

Somadas as áreas, totaliza-se 24.235 ha, já acrescidos de 5.095 ha comprados pelo 

INCRA e anexados à propriedade original. O imóvel fica distante 45 km da sede do município 

de Bocaiúva, a 90 km de Montes Claros e 330 km de Belo Horizonte. É cortado pela BR 135, 

numa extensão de 11,5 km e pela Ferrovia Centro Atlântica que perfaz 7,5 km dentro da 

propriedade, dispondo de estação local e ramal conectado ao que sobrou do parque industrial.  
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FIGURA 10 – MAPA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO BETINHO 
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O relatório do Plano de Desenvolvimento Integrado continua caracterizando todo o 

complexo: 
“Remanescente do auge do sistema de produção de açúcar e do álcool carburante da 
Industrial Malvina, praticamente em toda a sua extensão, a área é servida de infra-
estrutura completa: estradas internas permitem acesso a todos os seus segmentos – em 
estado precário de conservação, não permitindo tráfego permanente; a energia elétrica 
é fornecida pela CEMIG, com ramificações em todos os setores e poços de água – 
fornecimento suspenso por falta de pagamento e falta de manutenção das linhas de 
distribuição; 110 poços tubulares/artesianos, em condições de abastecimento 
condicionado a reparos nas bombas e tubulações; uma escola estadual de primeiro e 
segundo grau em funcionamento, com 1100 alunos matriculados; clube social (em 
estado precário), pequeno supermercado e vinte e seis outros micro estabelecimentos 
comerciais, praça de esportes, instalações de antigo hospital, um posto de saúde, um 
posto policial, quatro igrejas pentecostais e uma católica, serviço telefônico e campo de 
aviação”. (Instituto, 2001.) 

 

A partir dos estudos realizados, estimou-se que a capacidade do imóvel para o 

assentamento, em termos de famílias, chegaria a um total de 770 parcelas, com uma área 

média de 20,94 ha para cada uma delas. Estes números foram obtidos considerando a 

produtividade média dos terrenos a partir da produção de 30 sacos de milho por hectare, “o 

que daria uma renda mensal de R$ 300,00 por assentado”.  

Quanto aos objetivos a serem consolidados através da implantação do projeto na área, 

o Plano de Desenvolvimento Integrado propunha: 

 
“Permitir o acesso à terra a uma população com tradição agrícola e ausente do 
processo produtivo; diminuir os conflitos sociais, gerados pelos problemas fundiários e 
trabalhistas locais e regionais; criar novas oportunidades ocupacionais para a 
população carente; acrescentar à economia de subsistência a produção de excedentes 
comercializáveis de maior valor agregado; contribuir para com o abastecimento dos 
mercados vizinhos; possibilitar aos agricultores os recursos necessários à exploração 
das parcelas de terras a serem divididas e a adoção de tecnologias modernas de 
produção; dotar o projeto de sistemas produtivo, econômico, administrativo e social 
atuantes; criar empresas agrícolas familiares ou associadas, dentro de padrões 
racionais da terra”. (Instituto, 2001.) 

 

De tais objetivos emanaram diretrizes fundamentais à estruturação do projeto: 

 
“Concepção de um projeto auto-sustentável, após o período de implantação; estrutura 
parcelar capaz de proporcionar, a cada produtor assentado ou grupo associado, o 
suficiente à subsistência familiar, excedentes e produtos alternativos comercializáveis, 
considerada a média regional de dependentes por família; concepção de um projeto 
agro-silvo-pastoril, optando-se, preferencialmente, por criações e culturas tradicionais 
e adaptadas à região, e que atendam às necessidades básicas do produtor e da região; 
estrutura parcelar ou associada programada para a exploração agro-silvo-pastoril, 
diversificada, diminuindo os riscos da monocultura; estruturação de projeto integrado 
à região, tornando-se fator de desenvolvimento e de difusão de tecnologia e não de 
desequilíbrio do ecossistema; ênfase a um projeto educativo do produtor e sua família, 
uma vez que se preconizam não apenas a solução de problemas fundiários, através da 
concessão de parcela agrícola, mas também, condições de melhoria social e 
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econômica; prioridade aos produtores, moradores e antigos funcionários da usina e da 
região de influência do projeto quanto a seleção e ao assentamento na área; estrutura 
administrativa e organizacional que permita, ao projeto, independência após o período 
de implantação; concepção ou adequação de infra-estrutura capaz de proporcionar, 
aos produtores e suas famílias o mínimo necessário, quanto aos aspectos educação, 
saúde, abastecimento, comunicação, lazer, etc”. (Instituto, 2001.)  

 

Cid Dutra sintetiza e avalia os objetivos e diretrizes propostos: 

 
“Analisando hoje os objetivos traçados pelo Plano de Desenvolvimento Integrado 
percebo a irrealidade dos mesmos, dado o fato de que tínhamos apenas um ano para 
realizá-los. Mas a utopia falava maior que a realidade.” (Cid Dutra) 

 

Logo após a divulgação do Plano de Desenvolvimento Integrado junto às diversas 

esferas do Governo Estadual, o projeto viveu uma situação de impasse quanto à sua 

coordenação. A RURALMINAS apresentava-se como o único representante das organizações 

governamentais estaduais capaz de coordenar o Projeto de Assentamento Herbert de Souza. 

Utilizava como base para o pleito os argumentos de que, primeiro, constituía-se em uma 

autarquia, sendo capaz de receber e estabelecer convênios com os trabalhadores e Governo 

Federal; segundo, sua equipe trazia uma grande experiência em organização de colonização 

em Minas Gerais.  

Esta pretensão causou estranheza aos componentes da CORA e, também, aos outros 

parceiros, que a qualificaram como uma reação do insulamento burocrático do Estado, 

buscando defender o espaço institucional que ocupavam soberanamente, até então, da ação de 

outros atores sociais e institucionais.  

 Na realidade, pelo que havia sido estabelecido preliminarmente por toda a equipe, os 

estudos realizados para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado teriam como 

objetivo o acesso de todos a um conhecimento técnico sobre a realidade da fazenda-cidade. 

Assim, estariam garantidas as condições para o desenvolvimento de uma ação pedagógica 

junto à comunidade e aos futuros assentados - conforme se pretendia -, baseada no 

universalismo de procedimentos, permitindo que todos os atores do processo tivessem 

liberdade de expressão, capacidade de questionamento e de se reunirem e decidirem da forma 

que julgassem mais adequada. 

Melchior Augusto de Melo, superintendente do INCRA/Minas, em reunião sobre o 

projeto, bem avaliou as novas condições nas quais se pretendia que fosse conduzida a 

parceria: 
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“Até a década de 80, quem mandava e desmandava dentro do INCRA era o banqueiro, 
político e fazendeiro Antônio Luciano. Somente com a democratização do país é que o 
órgão ganhou capacidade técnica e administrativa independentes. Não podemos hoje 
repetir esta velha história em que o comando fica centralizado em uma única 
instituição, regulando essas políticas compensatórias com perspectivas redistributivas. 
A parceria que se organiza neste momento é importante, mesmo com divergências o 
que importa é a prática da busca de consenso em torno de objetivos; neste caso a 
participação democrática de todos é fundamental.  A maneira de conduzir a reforma 
agrária como o governo estadual faz através da CORA, pautada de modo não 
convencional e plural, cria constrangimentos com os funcionários do INCRA, e para 
mim como representante do órgão.  Imagine na RURALMINAS, que tem que dividir 
tarefas e poder no estado, o que nunca aconteceu dessa maneira.  A relação 
INCRA/RURALMINAS como representação estatal sempre foi sagrada, intocável..  ”. 
(Melchior Augusto de Melo)24 

 

O editorial do jornal O Girassol de outubro de 1998, escrito por João Batista Lima25, 

propunha outras alternativas para os embates da burocracia do Estado:  

 
“A cultura do assentado/beneficiário retrata a cultura da concessão – toma isto, pois 
você é pobre e está importunando. A questão da legitimação, tendo aval da liderança 
do poder e não do serviço construtivo e politizado, retrata o continuísmo do poder 
opressor. Temos que buscar fundamento na Pedagogia da Autonomia e na crença de 
que a consciência despertada é capaz de se autodeterminar. Talvez o termo adequado 
seja empreendedor rural, e não a figura do assentado, dando a impressão de um ser 
perdido no mundo, que tem a chance de se assentar e merecer a lei áurea do INCRA. O 
empreendedor rural deverá buscar os seus caminhos mediante o saber partilhado e 
coletivamente construir o seu estar em sua terra geradora de vida. O empreendedor 
rural descarta a figura oculta e substitutiva do patrão que só o coloca como produtor 
para parceiros já instalados. O empreendedor rural cresce pausadamente, evitando a 
devastação de sua origem cabocla. O empreendedor rural, quando aviltado pelo 
capitalismo, se perde e perde a terra. O empreendedor rural de pequena gleba 
necessita de planejamento e engajar-se em grupo, buscando fazer do pouco o muito. O 
empreendedor rural, amante da vida, não mata a terra e busca o plantio direito, a 
compostagem, a adubação verde, o húmus e a cobertura do solo”. (Lima, 1998.) 

 

No início de janeiro de 1998, o núcleo de educadores da CORA, composto por cinco 

professores, elaborou um relatório com o título “Memória e História em Construção”, no qual 

eram sistematizados os principais problemas levantados junto à comunidade da fazenda-

cidade, destacando-se dentre eles “a intensa preocupação em entender o que está acontecendo 

na região com o processo da reforma agrária, e em que medida isto afeta a sua vida pessoal e 

social”.  

O núcleo propôs várias ações a serem desenvolvidas junto à comunidade, visando 

contribuir para que seus integrantes compreendessem e participassem do projeto em curso. 

Nessa linha, organizou-se o seminário “Cidadania: Ações Conjuntas”, que teria como 

                                                           
24 Depoimento de Melchior Augusto de Melo em reunião realizada na CORA, em fevereiro de 1998. 
25 João Batista Lima, educador em cooperativismo, pequeno produtor rural, membro da equipe educacional da 
CORA. 
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instrutores os professores Cândido Bisewski e Hélio Bento da Silva Filho26, e como entidades 

intervenientes a Prefeitura Municipal de Bocaiúva, a FETAEMG e a CPT.  

Usando jogos, simulação de situações e exercícios ministrados individualmente e em 

grupo para os participantes, os dois professores - pesquisadores experientes e profundamente 

comprometidos com os processos de mudanças sociais - buscaram entender as singularidades 

de cada uma das quase cem pessoas presentes, dando direito às mesmas para expressarem 

livremente suas idéias, através da participação vivencial de todos nas atividades que foram 

desenvolvidas.  

O local escolhido para o encontro, realizado entre os dias 9 e 12 de fevereiro de 1998, 

foi o sítio do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, em Montes Claros, ao 

qual compareceram 220 pessoas, entre moradores e trabalhadores de Engenheiro Dolabela, 

pessoal da CORA e funcionários da Prefeitura Municipal de Bocaiúva.  

 

FIGURA 11 – SEMINÁRIO CIDADANIA: AÇÕES CONJUNTAS 

 

  

                                                           
26 Hélio Bento da Silva, professor, pedagogo, administrador e organizador de atividades de gestão, membro da 
equipe da CORA. 
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Através do seminário foi possível, ainda, que a equipe da CORA apreendesse os 

limites e potencialidades da comunidade local, estimulando a busca de soluções conjuntas que 

permitissem a superação do imobilismo em que se encontravam as pessoas que a integravam. 

Sabia-se que, antes de tudo, esta inércia era reflexo das práticas sociais autoritárias e 

dominadoras vivenciadas ao longo de suas vidas.  

Foi possível, dessa forma, perceber a desarticulação em que se encontravam e sua 

desinformação sobre o processo de assentamento em Engenheiro Dolabela: os membros da 

comunidade encontravam-se desagregados e sem uma postura pró-ativa com relação ao 

projeto. Ao final do seminário decidiu-se que as lideranças surgidas no encontro de Montes 

Claros - cerca de 12 trabalhadores - integrariam um núcleo gestor, eixo que buscaria ampliar a 

participação dos demais interessados no projeto.  

As providências a serem tomadas, apontadas durante o seminário, foram: oficializar 

junto ao INCRA a posse da terra aos trabalhadores; constituir grupos de trabalho do qual 

fariam parte os futuros assentados e, conseqüentemente, elaborar o plano de trabalho com 

metas de curto e médio prazo; realizar uma pesquisa de opinião pública para avaliar os índices 

de aceitação e entendimento sobre a reforma agrária em Bocaiúva; procurar alternativas para a 

alimentação dos desempregados; definir linhas de produção agrícola a serem adotadas, 

gerando ações efetivas no campo e constituir uma cooperativa da qual participariam todos os 

trabalhadores interessados. 

 Durante o restante do mês de fevereiro, tendo a equipe da CORA como articuladora, 

procurou-se implementar essas providências acordadas, sendo definida a seguinte divisão de 

tarefas: a Prefeitura de Bocaiúva realizaria a pesquisa de opinião pública assim como a 

distribuição de cestas básicas para as famílias necessitadas; o INCRA daria início ao 

cadastramento; a CORA promoveria um ciclo de palestras, proferidas por João Batista Lima, 

com os temas “Empresa cooperativa, experiências no Brasil”, “Cooperativismo rural” e 

“Metodologia para ações de cooperativismo” e o núcleo de educadores da CORA realizaria 

reuniões com os professores e alunos da “Escola Estadual Maria Elisa Valle de Menezes”.  

Dois dos integrante da CORA – Cândido Bisewski e Hélio Bento da Silva Filho –, se 

responsabilizaram pela realização de cursos entre os integrantes do núcleo gestor e 

convidados sobre os seguintes temas: “Cidadão nota 10”, “Desvantagens da desunião e 

vantagens/benefícios da união de uma comunidade” e “O quê podemos fazer para apoiar o 

Projeto de Assentamento Herbert de Souza”.  
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A Agência de Pesquisas de Audiência, Opinião e Mercado Ltda. foi contratada pela 

Prefeitura Municipal de Bocaiúva para a realização da pesquisa de opinião, que foi realizada 

entre os dias 7 e 21 de fevereiro de 1998, em 334 domicílios,  dos quais 248 estavam situados 

no âmbito da fazenda-cidade e 86 na sede de Bocaiúva.  

Entre as principais revelações produzidas pela pesquisa destaca-se a de que 46% dos 

entrevistados não concordavam com o projeto de assentamento e, na sua maioria, justificavam 

essa posição com o argumento de que o povo não teria condições financeiras para mantê-lo, 

havendo ainda o temor de que viessem a ocorrer conflitos e mortes. Entre os pesquisados, 

13% desconheciam o projeto de reforma agrária nas terras da Usina Malvina e apenas 33% o 

apoiavam incondicionalmente. 

 A partir dos resultados da pesquisa pôde-se concluir que, apesar de quererem a 

mudança, os moradores da fazenda-cidade não acreditavam em si mesmos como futuros 

empreendedores rurais, confiando mais em uma nova gestão empresarial e no assalariamento. 

Ou seja, a análise dos resultados da pesquisa confirmava a dependência histórica da 

população em relação ao assalariamento, quer pelo fato da população local ter configurado 

um modo de viver urbano, quer pelas relações de dependência que haviam sido criadas na 

relação com a Usina. 

Havia se configurado, ainda, um quadro de dependência em relação aos poderes 

constituídos, que se tornara explícito quando as condições sócio-econômicas da população 

local pioraram por conta do não pagamento dos assalariados, da persistência de uma grande 

massa de desempregados sem nenhum ganho para sua subsistência e do acúmulo de miséria 

que havia sido causado pelos anos de exploração.  

A Prefeitura e dois vereadores com votação significativa em Engenheiro Dolabela 

acabaram por adotar uma prática comum: o assistencialismo com a distribuição de cestas 

básicas. Em outra frente, a Prefeitura organizou um programa de apoio à saúde dos 

moradores, contratando um médico, uma enfermeira e seis agentes de saúde em convênio com 

o Governo Federal no que se convencionou chamar Programa de Saúde da Família. Esta 

prática resultava de reuniões feitas com a comunidade dentro do Programa de Orçamento 

Participativo, implantado desde 1996 no município de Bocaiúva.  

As várias reuniões que haviam sido organizadas pelo núcleo dos educadores da CORA 

com alunos e professores da “Escola Estadual Maria Elisa Valle de Menezes”, entre os meses 

de março a junho daquele ano, permitiram vislumbrar aspectos importantes que marcavam a 

cultura local. É ilustrativa uma entrevista realizada com a professora Neusa Imediato Meira 
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Santos, cujo pai havia trabalhado na Usina há vários anos e recebido o “boró”, a moeda 

circulante por vinte anos no âmbito da fazenda-cidade: 

 
“O que tinha de positivo (na existência da Usina) é que o pessoal tinha muito apoio, a 
firma ajudava os moradores, mantinham a casa, tanto o dinheiro que o pessoal 
trabalhava, recebia, quanto a parte da reforma da casa era pela firma também, e nessa 
parte teve um apoio muito bom e, ao mesmo tempo foi ruim, porque o pessoal ficou 
muito dependente da firma... Ninguém tinha nada, ninguém tinha casa, ninguém podia 
colocar um comércio, ninguém tinha direito a nada, era tudo vinculado à firma. Ao 
mesmo tempo em que era muito bom, tinha comida, mas sugava tudo... Eu acho que 
tudo é política, não acredito que ninguém estava pensando na melhoria do povo não. 
Eu acho que as pessoas é quem têm de conquistar suas melhorias, o pessoal daqui 
espera demais pelas pessoas. Eles toda vida dependeram dos donos para tudo, até para 
por cerca nas suas casas; depois veio esta dependência política, foi depender de 
prefeito, de vereador para tudo”. (Neusa Imediato Meira Santos)27 

 

A própria Escola Estadual Maria Elisa Valle de Menezes, com 1100 alunos do 

primeiro e segundo grau, havia sido edificada dentro deste modelo dependente. O Hino da 

Escola, transcrito a seguir, é um documento que expressa a visão positivista e legalista sob a 

qual se construiu o imaginário da fazenda-cidade: 

 
“Nossa escola começou, a história vamos ver/ 
Com a chegada de uma empresa, que entendeu que sem escola, não iria aqui crescer/ 
Foi em meados de 30, que o Conde Dolabela, fundou um grupo escolar/ 
Com apenas duas salas. O importante era estudar!/ 
Era na praça Malvina e o Conde trouxe então/ 
A diretora Ida Portela. E o nome da escola era Maria Dolabela! 

E hoje muitos que em trinta eram crianças/ 
Louvaram a Deus pelo processo atual/ 
Mas dizendo quão são doces as lembranças/ 
Da Escolinha que não era Estadual. 
O segundo proprietário da Usina de Açúcar/ 
O Conde Matarazzo resolveu investir com afinco no saber/ 
Transferiu-se para a rua que hoje é 42/ 
Com mais salas, pois queira todos com sabedoria e um ginásio aqui ter. 

E conseguiram unir toda a comunidade/ 
Lutaram juntos para a escola enriquecer/ 
E quando todos viam um sonho ser verdade/ 
O conde não quis mais aqui permanecer/ 
E em 68 tudo se fechava:/ 
A empresa, a escola e as esperanças/ 
Mas com certeza o seu povo Deus olhava/ 
E tudo não ficou somente em lembranças. 

E em seguida um deputado, e o seu nome era Alkmim/ 
Reabriu nossa escola, sendo então Municipal e a esperança avivou/ 
Em 69 a empresa foi vendida ao Grupo Atalla/ 
Que preocupado em melhorar o ensino, a escola ampliou. 

E no ano de 70, uma turma terminava o 1º grau./ 
E então começaram a pensar que só isso não bastava/ 
Em 76 a escola passa a ser Estadual/ 

                                                           
27 Neusa Imediato Meira Santos é professora.  Seu pai trabalhou durante vários anos na indústria.  Entrevista 
realizada em julho de 2001. 
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Foi quando recebeu seu nome atual/ 
E em 86 o Estado aprovou também o 2º grau. 

E hoje com o apoio das autoridades/ 
Que resolveram investir na educação/ 
A nossa escola tem total capacidade/ 
De trabalhar para formar bons cidadãos/ 
E busca apoio de toda comunidade/ 
Pois vê que a força está sempre na união/ 
Este é um convite para todas as idades/ 
Vamos unir as nossas mãos e os corações. 

E hoje com o apoio ...” 28 
 

O trabalho do núcleo de educadores da CORA na Escola, através do qual buscava-se 

conscientizar alunos e professores para a importância da reforma agrária, encontrou grande 

resistência, explicada pelo fato de serem os administradores da escola e seus professores 

portadores de uma dependência histórica das ações dos órgãos públicos e dos dirigentes da 

antiga Usina no encaminhamento e solução de seus problemas mais essenciais, como o 

desabastecimento de água e o esgoto que corria a céu aberto em frente à escola. O currículo 

escolar revelava um outro aspecto: não havia uma única matéria que ensinasse seus alunos 

práticas agrícolas e pastoris.  

Diante desse quadro, várias outras ações foram implementas ao longo do primeiro 

semestre de 1998, objetivando a inserção da escola no projeto em andamento naquela 

comunidade. Foram realizados “rua do lazer”, jogos e brincadeiras, oficina de capoeira e 

instalada uma sala de informática na escola. Foi, também, instalada uma rádio comunitária, 

cujos operadores e apresentadores, todos alunos da escola, foram treinados por profissionais 

contratados através da Secretária Estadual de Cultura com recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador. No entanto, na avaliação do núcleo de educadores da CORA, o conjunto destas 

realizações pouco mudou a resistência da escola em relação à reforma agrária. Professores e 

alunos permaneceram contrários ao projeto. O que poderia mover aqueles alunos e 

professores em direção à participação?  

 
“Não é surpreendente que a diretora da Escola e os professores tenham se posicionado 
efetivamente contra a Reforma Agrária ou de alguma forma dificultado o processo. 
Surpreendente seria o contrário: que num ambiente de trabalhadores rurais, 
analfabetos, semi-analfabetos ou de baixíssima escolaridade, onde a relação sempre foi 
de dependência do patronato político, requerente dos favores do patronato político, 
dependentes do emprego. Portanto, essas pessoas ficam duplamente dependentes: 
correm o risco de perder o emprego e também a casa de morada. Isto significa a 
situação de ter que imigrar de um dia para o outro, ou estar subordinado a uma 
relação de domínio pura. É evidente que o que podemos chamar de elite local, isto é, 
pessoas de mais ampla escolaridade, de melhor renda, de melhor acesso a posições de 
influência, de formar uma agenda local, como é o caso da diretora da Escola, como são 
os professores, provavelmente habitantes do núcleo urbano e com laços criados com 

                                                           
28 O hino da escola encontra-se disponível no site http://www.geocities.com/e.e_mariaelisa/historico.htm. 
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funcionários da Usina ou com detentores do poder político local. Desta forma, reforma 
agrária viria no mínimo desequilibrar esse mundo visto como um eterno ciclo de 
repetição”. (João Batista dos Mares Guia)  

 

Tal como havia sido acertado, paralelamente às ações do núcleo de educadores, 

Cândido Bisewski e Hélio Bento da Silva Filho organizaram vários encontros com o grupo 

gestor. O primeiro deles foi realizado em Montes Claros, na sede regional da FETAEMG, 

entre os dias 22 e 26 de fevereiro, tendo sido denominado “2º Curso de Cidadania e Ações 

Conjuntas”. Compareceram cerca de 120 pessoas, entre componentes do grupo gestor e 

funcionários da Prefeitura de Bocaiúva envolvidos no projeto de assentamento. 

Estas reuniões deveriam ser estendidas ao âmbito da fazenda-cidade até o final de 

maio, com a realização dos demais cursos que haviam sido acertados pela equipe: “Cidadão 

nota 10”, “Desvantagens da desunião e vantagens/benefícios da união de uma comunidade” e 

“O quê podemos fazer para apoiar o Projeto de Assentamento Herbert de Souza”. 

 
FIGURA 12 – GRUPO DE CAPOEIRA NA ESCOLA MARIA ELISA VALLE DE MENEZES E NA  

LINHA FÉRREA 

 
 

 
5.5. Cooperativa Nossa Lavoura: “cidadania e ações conjuntas” 

 
 
A equipe de educadores e técnicos das diversas áreas que planejaram o Projeto Herbert 

de Souza via-se diante de obstáculos, quando era fundamental a sua operacionalização. 

Buscou-se, então, ao final do “1° Curso de Cidadania e Ações Conjuntas”, aproveitando o 

interesse demonstrado por um conjunto de moradores e trabalhadores da antiga Usina 

Malvina, constituir o que o educador João Batista Lima sugeriu ser um “núcleo gestor”. Esse 

núcleo deveria ter como atribuição articular e desenvolver o embrião de uma organização 
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capaz de motivar os demais membros da comunidade que deveriam participar do 

assentamento.  

Este núcleo gestor foi, inicialmente, composto por 12 pessoas identificadas como 

lideranças que emergiram daquele encontro, contendo representantes de todos os segmentos 

de moradores da cidade-fazenda. Ficou, ainda, estabelecido, que a primeira atividade a ser 

desenvolvida por esse grupo seria uma experiência de trabalho associativo, através do plantio 

de feijão em 10 ha de terras situadas entre Triunfo e Nova Dolabela.  

O local foi escolhido por ser próximo das áreas de maior densidade populacional e, ao 

mesmo tempo, distante do território de influência mais direta dos empresários, que naquele 

momento usavam de coerção para intimidar os moradores favoráveis ao projeto de 

assentamento, conforme evidenciado anteriormente. Também a topografia plana e a existência 

de um ribeirão próximo contribuíram para a escolha do lugar: 

 
“Foi muito boa aquela plantação. Nós sempre foi proibido de fazer qualquer coisa na 
terra a não ser plantar cana. Aquele (plantio de feijão) ensinou nós trabalhar no 
coletivo: quem gradeia, qual vai cuidar do dia-dia, como é que colhe e vende, como faz 
a partição da venda. E teve outro negócio bom: vencer o medo que nós tinha dos donos 
que ainda estavam por lá”. (Marco Antônio Miranda)  

 

O plantio coletivo permitiu que emergissem muitas dúvidas entre os membros do 

grupo, especialmente quanto a uma forma de trabalhar, ainda inédita entre eles, ou seja, serem 

obrigados a buscar soluções para os problemas sem a tutela do patrão. Um destes problemas 

foi a forma de irrigação a ser implementada. Embora existisse um conjunto de instrumentos 

de irrigação, faltava motor para bombear a água, uma vez que os motores que existiam 

estavam trancados em um depósito da Usina: 

 
“Nós tinha de resolver a questão antes que o medo desse estrago. Fizemos uma reunião 
no campo onde ia plantar o feijão. Ou irrigava com as bomba da Usina, ou voltava 
todo mundo pra casa e de mão sem nada. Fomos apenas uns pouco na camioneta 
emprestada do Governo. O resto ficou parado, esperando. Quebramos o cadeado e 
trouxemos tudo... Mesmo depois que a polícia buscou o motor, o Paulão (um dos 
componentes do grupo) deu jeito. Colocou o trator da Prefeitura no rio, ligo a bomba 
nos cano, e água subiu pra molhar o feijão. Nunca mais esqueço desses feito”. (Alcides 
Machado) 29 
 
“O plantio de feijão foi de grande sucesso. Devolveu-lhes a coragem, mostrou que eram 
capazes de resolver problemas, além de abrir caminho para novos horizontes. Uma 
delas foi um trabalho de mutirão para tratos culturais em aproximadamente 120 ha de 
café, envolvendo um conjunto maior de pessoas, cerca de 60 trabalhadores. Considero 

                                                           
29 Alcides Machado, assentado, analfabeto, lavrador, residente na comunidade de Lagoa Grande no distrito de 
Engenheiro Dolabela, membro do Conselho Administrativo da Cooperativa Nossa Lavoura, e ex-funcionário da 
Industrial Malvina.  Entrevista realizada em julho de 2001. 
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estas duas experiências o embrião da cooperativa que se organizaria mais tarde”. (João 
Batista Lima) 30 

 

FIGURA 13 – PLANTIO COLETIVO DE FEIJÃO 

 

Frente a essas experiências, ao término do “2° Curso de Cidadania e Ações Conjuntas”, 

na sede regional da FETAEMG, em 26 de fevereiro de 1998, Cândido Bisewski e João Batista 

Lima, educadores em cooperativismo da CORA, estimularam a discussão sobre a implantação 

de uma cooperativa, que se formaria a partir do núcleo gestor. A idéia básica seria a de 

promover ações que permitissem o avanço do projeto de assentamento, possibilitando que a 

legalização da posse das terras fosse a ação privilegiada e de curto prazo. Esta proposta 

correspondia a um dado revelador e comum em todas as discussões havidas durante os dois 

seminários: 

“Trabalhar juntos não é somente com ferramentas, mas sim, é pensar igual e buscar 
soluções... A desunião causa prejuízos para o município e problemas políticos... As 
pessoas deviam esquecer as desavenças para se unir... Unidos resolveremos o 

                                                           
30 João Batista Lima, educador em cooperativismo e pequeno produtor rural, integrante da CORA.  Entrevista 
realizada em julho de 2001.  
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problema de todos... Criar uma Associação, Cooperativa, fortalecidos para entrar em 
ação com suas tarefas”. (Bisewsky, 1998.) 

 

O depoimento de um dos participantes deste encontro, Eugênio da Conceição dos 

Santos, membro da Associação dos Moradores do Triunfo, evidencia a percepção que se 

difundia - a necessidade de se construir uma nova forma de organizar os interessados no 

assentamento: 

 
“A nossa Associação (Moradores do Triunfo) não funciona como deveria... Cada um 
pra si e Deus pra todos... Que podemos dizer de Dolabela, uma Usina que comanda a 
água, a luz, as casas, o povo todo... É todo mundo no individual, acostumados a viver 
no chão do patrão”. (Eugênio da Conceição dos Santos) 

 

No dia 14 de março aconteceu a primeira reunião para discutir a organização da 

cooperativa. O local era o escritório da CORA no povoado de Engenheiro Dolabela, uma 

pequena casa concedida pela Prefeitura e inaugurada há um mês com discursos e foguetes. 

Esse primeiro encontro foi descrito e avaliado pelo Coordenador Educacional do Projeto: 

 
“O comparecimento foi grande, em torno de 180 pessoas, na sua maioria homens. 
Quase todos haviam participado dos seminários promovidos pelo professor Cândido, 
mas também vieram alguns moradores e membros do Sindicato dos Trabalhadores da 
Usina. Assim, pode-se dizer que na assembléia havia dois grupos. Um deles, o dos 
trabalhadores da área rural, com mais tradição na lida agrícola, mais confiantes no 
projeto de assentamento, acostumados aos rituais das reuniões (o Cândido e o João 
Lima pediam que todos dessem às mãos antes da leitura da pauta, fazendo uma oração 
em voz alta); quase todos eram membros do grupo gestor que se organizou a partir do 
encontro em Montes Claros. O outro grupo, o dos sindicalistas, era composto por 
trabalhadores mais afeitos à lida da parte industrial da usina, opositores ao projeto de 
assentamento. Em princípio se postaram ao longe, somente observando; depois, 
convocados pelo João Lima, chegaram tímidos e receosos à roda, mas sem darem as 
mãos para o ato da oração, com medo de se tocarem. O João Lima abre a reunião 
lendo a pauta: a constituição de uma cooperativa. Falo em seguida, enumerando os 
fatores que favoreciam a organização dos trabalhadores numa cooperativa; da 
necessidade de oficializar a posse das terras, da constituição de grupos de trabalhos 
para a lavoura, da possibilidade concreta de obterem recursos para financiar a 
produção. Segue-se a fala de alguns trabalhadores: Sargera, Balbino, Jovelino, Almir e 
outros, ainda fragilizados por suas próprias trajetórias e unidos naquele instante em 
caráter precário, mas manifestando um desejo voltado a expectativas de vida com mais 
segurança, todos afirmando o interesse da construção de uma cooperativa. Almir 
encaminhou a questão da necessidade de haverem cursos e treinamentos em 
cooperativismo durante os próximos meses para todos. João Lima assumiu este 
compromisso em nome da CORA e propôs uma votação para confirmar ou não a 
fundação da Cooperativa. Colocada em votação, a proposta de fundação da 
Cooperativa, votos apurados, meia hora depois, a quase totalidade dos presentes deu o 
sim à sua criação. Porém, quase ao final da reunião, que já durava 4 horas, o 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bocaiúva, Manoel Xisto, que 
chegara ao local naquele momento, pede a palavra para apresentar o assessor de 
políticas agrárias da FETAEMG, Eduardo Nascimento. Desrespeitando a plenária, 
Eduardo bate contra aquilo que havia sido discutido durante os últimos 50 dias, e 
democraticamente votado, dizendo que a cooperativa estava sendo imposta pelo 
Governo. Na sua opinião, os trabalhadores não estavam preparados para assumirem a 
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responsabilidade do sistema cooperativista naquele momento, propondo uma nova 
votação, apresentando a idéia de se organizarem numa associação, instituição menos 
complexa e de mais fácil assimilação pelos trabalhadores. João Lima, assumindo a 
defesa da cooperativa, argumentou que Eduardo manipulava a plenária com um 
discurso militante, pertencente a um sindicalismo falido e verticalizado, chapa branca, 
autoritário e pelego, que era mantido pela contribuição dos associados, daí o seu 
interesse, discriminando os trabalhadores tidos como “equivocados” pela não-adesão 
ao seu discurso, uma vez que a Assembléia havia votado, pela segunda vez a pedido de 
Xisto, e decidido a favor da idéia da fundação da cooperativa. Hoje acho que esta 
discussão estava equivocada; a questão havia sido corretamente posta por Cândido 
Bisewsky: “não é o que queremos, mas qual assentamento poderemos realizar?”. (Cid 
Dutra)  

 

Um mês depois, em 15 de abril de 1998, às 14:00 horas, em sessão plenária, nascia a 

Cooperativa de Produção e Comercialização Ltda. - Nossa Lavoura. Naquela oportunidade foi 

eleita a sua primeira diretoria: Presidência do Conselho - Almir Brasilino Alkimim31; Vice-

presidência - Marco Antônio (Balbino) Miranda; Diretor do Conselho Fiscal - Eugênio da 

Conceição Santos e José Geraldo Macedo (e mais quatro pessoas); Conselho de Ética - Almir 

Anacleto Santos e Antônio Moreira; Conselho de Administração - Maria da Conceição Vieira 

e Maria Augusta de Souza, únicas mulheres da direção da Cooperativa, com mais sete 

companheiros.  

Constituída de acordo com a legislação cooperativista (Lei Federal 5764 de 16/12/71), 

a Nossa Lavoura definiu como seus objetivos a defesa sócio-econômica dos associados 

mediante a produção e comercialização de seus produtos. Para isso ela atuaria nas seguintes 

áreas: recebimento, classificação, armazenamento, beneficiamento da produção de origem 

vegetal ou animal e industrial para a venda em comum.  

Promoveria, também, a educação cooperativista e participaria de campanhas e de 

melhorias técnicas para todos os quotistas. Estes teriam direito a participar de todas as 

atividades que constituem o objetivo da cooperativa, votar e ser votado para cargos sociais, 

além de solicitar transparência nos atos da mesma. Por outro lado, se obrigava a subscrever as 

quotas-parte do capital social, definida no valor de R$ 100,00 cada uma, para serem 

integralizadas em até 24 parcelas, além de executar o serviço para os quais se comprometeu 

formalmente com a cooperativa. Sua organização funcional é definida pela Assembléia Geral, 

órgão supremo, que elege os membros para o Conselhos Fiscal, de Administração e Ética, 

eleitos para um mandato de dois anos. 

A Cooperativa, que teve a adesão inicial de 340 famílias, instalou-se na antiga sede da 

Rede Ferroviária, e teve como efeito mais imediato propiciar aos assentados a legalidade 

                                                           
31 Almir Brasilino Alkimim, assentado, sindicalista, vereador em Bocaiúva (2002) PT, residente no distrito de 
Engenheiro Dolabela, Presidente da Cooperativa Nossa Lavoura e ex-funcionário da Industrial Malvina. 
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jurídica para receber e gerenciar os créditos do INCRA, permitindo a operacionalização da 

reforma agrária. Cumprindo uma das decisões da reunião que havia decidido pela criação da 

Cooperativa, foi oferecido aos seus integrantes um intenso programa de qualificação 

profissional com a realização de cursos, dentre eles, cooperativismo, jovem empreendedor, 

plantios diversos, bovinocultura (leite/corte), agricultura orgânica. 

Na avaliação da equipe da CORA, foram enfrentadas muitas dificuldades na 

organização dos trabalhadores para implantar e fazer funcionar a Cooperativa e, também, na 

operacionalização do Projeto Herbert de Souza.  

De acordo com José Roberto Zaponi, da equipe da CORA, 

 
“a semelhança entre eles estava talvez num traço da mineiridade: acreditavam 
desconfiando, mas acreditavam. Eles tinham uma história em comum: viveram muitos 
anos sob o domínio de uma estrutura agrária que desestimulava a participação, onde o 
maior domínio era das relações autoritárias”. (José Roberto Zaponi) 32 

 

 

5.5.1 - Breve perfil dos dirigentes da Cooperativa 

 
 
Buscando oferecer uma visão mais apurada sobre a liderança local que estava a frente 

do projeto são apresentados, a seguir, os perfis dos dirigentes da Cooperativa Nossa Lavoura, 

tomando-se como base entrevistas realizadas com eles pelo autor. 

Almir Brasilino Alkimim tinha 38 anos quando foi eleito presidente do Conselho de 

Administração da Cooperativa. Assim como seu pai, trabalhou 26 anos na Usina Malvina, 

sendo 18 anos como operador de caldeira. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, começou sua 

militância como diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria em 1988:  

 
“Comecei trabalhando aos 14 anos na lavoura. Tinha muita perseguição de jagunços 
contratados pela empresa para fazerem segurança. Ninguém entrava sem permissão na 
fazenda. As condições de trabalho somente melhoraram entre 78 a 86, período do 
PROALCOOL... Em 88 fui fazer parte da diretoria do Sindicato e em 90 entrei para o 
PT junto com o Ricardo, Juarez, Alvimar da CPT, Gabriel, teve o pessoal da CUT 
também. A gente caminhou junto, o sindical e a política, aí veio o projeto que está aqui, 
e a gente está caminhando junto até hoje... Quando deu início do projeto aqui em 97, 
foi um momento que a empresa estava em decadência e os trabalhadores buscando uma 
solução de vida. Quando o projeto chegou alguns trabalhadores não aceitou. È porque 
eles não estavam entendendo o que tava acontecendo. Mas para a gente que tava na 
luta há muito tempo, era um começo de uma nova vida aqui em Dolabela... Teve muitos 
conflitos, você vê, a coisa pior é ser contra os próprios trabalhadores...Hoje acredito 
que 80% da comunidade daqui de Dolabela dá certo...São 222 famílias cadastradas e 

                                                           
32 José Roberto Zaponi, educador, Coordenador de Política Ambiental do Parque das Mangabeiras, da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, membro da equipe educacional da CORA (1996-1998), professor de práticas 
agrícolas. Entrevista realizada em julho de 2001. 
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aprovadas, e tem mais 140 que já fizeram o pré-cadastro, deve chegar a 450 
famílias...Valeu ter criado a Cooperativa, ela serviu para gerenciar o projeto... Houve 
o recurso de fomento, de alimentação, está assegurado o recurso para 300 casas de 
habitação, teve curso de pedreiro, costureira, carpinteiro muitos outros... As reuniões 
são boas, tem bastante gente que participa e elas são mensais, é uma média de 150 
pessoas, mas chegou a ter quase 1000...Temos muitos problemas, falta de 
esclarecimento, às vezes até por parte da gente, muitas vezes a gente deixa a 
Cooperativa muito fechada em algumas coisas, mas as pessoas tem dificuldades de 
entender, uns criticam por maldade, outros criticam por falta de informação... O 
INCRA tem momento que ele avança, tem momento que parece que esquece do projeto, 
não tem continuidade.” (Almir Brasilino Alkimin)33 

 

Marco Antônio Miranda, conhecido pelo apelido de Balbino, 55 anos na época, era o 

dirigente eleito de maior vivência com a lógica de mercado, experiência que ganhou como 

comerciante depois que foi despedido da Usina, onde havia trabalhado durante 27 anos. 

Homem prático, comunicativo e ambicioso, deixou de ser indicado à presidência da 

Cooperativa porque tinha um espírito individualista. 

 
“Cheguei aqui na década de 60. As condições eram boas, você ganhava pouco, mas 
recebia em dinheiro. E o Matarazzo tinha uma grande vantagem: não pagava em dia, 
mas dava a mercadoria dele, vendia barato para a gente. Ele produzia de tudo, até 
sapato. Depois veio o Atalla, era uma época boa, foi quando teve o financiamento para 
o PROALCOOL. A Usina teve muitas vantagens, mas o financiamento não funcionou 
aqui em Dolabela. Era para colocar uma usina nova, eles colocaram uma velha; a 
nova levaram para São Paulo. Quando saia dinheiro para comprar caminhão, ele 
comprava 20 novo e levava para São Paulo, trazia 10 velhos para cá. Então, levou a 
Usina à falência. Em 86 teve uma greve, eu participei, foi violenta... Eu não era 
sindicalizado, mas eu participava de todo o movimento da Usina. Tinha o Sindicato, 
mas ele era da Usina, não era do trabalhador... Eu fui dispensado da empresa por um 
pequeno detalhe: a empresa deixou atrasar o pagamento em dois meses; então, eu tinha 
uma caminhonete e enchi ela de gente e levei até no juiz de Bocaiúva; lá o juiz deu eles 
48 horas para pagar o povo; aí eles pagaram o povo naquela semana e me mandou 
embora na outra... O responsável pela reforma agrária foi o Ricardo Veloso (Prefeito 
de Bocaiúva), o pessoal da CORA, o Sindicato e FETAEMG, este grupo que ajudou a 
fazer a reforma agrária. Se não era o pessoal fazer um grupo forte ela não saía de jeito 
nenhum... Quando começou o pessoal daqui não achava interessante a reforma agrária 
de jeito nenhum... Aquele pessoal que era chefe não queria a reforma, porque nela o 
cara tem que trabalhar, e a chefia só ia mandar o cara trabalhar. Hoje não tem chefia, 
ninguém é mandado por ninguém, todo mundo trabalha livre, produz; o certo é o 
individualismo e cada um produzir e vender a sua produção... O assentamento é uma 
coisa familiar, e é de trabalho; quando se fala de assentamento o pessoal pensa que é 
pegar a terra, fechar e ir para a cidade; não é isso, é trazer o povo da cidade para o 
assentamento mas para trabalhar; se os filhos não tem condição de vir, mas pelo menos 
ajuda os pais a trabalhar né”. (Marco Antônio Miranda) 

 

Componente do grupo gestor desde o seu início, Eugênio da Conceição Santos tinha 

38 anos quando foi eleito para direção do Conselho Fiscal da Cooperativa, representando a 

comunidade do Triunfo. Casado, pai de quatro filhos, negro, solidário e leal, Eugênio era a 

pessoa mais aberta e comunicativa das lideranças que a equipe da CORA conheceu durante os 

                                                           
33 Entrevista realizada em julho de 2001. 
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seminários ministrados por Bisewsky. Por sua natureza cristã evitava os conflitos, o que não o 

impediu de envolver-se numa briga com o médico de família que “desrespeitou minha 

mulher”. Este ato custou-lhe uma semana de prisão, mas afirmava o seu caráter de pessoa 

coerente: 

 
“Eu vim para cá em 81 quando tinha o grupo Atalla; eles pagavam em dia, mas tinha 
escravidão branca aqui dentro de Dolabela. A gente não podia plantar nada; se 
plantasse para ajudar na alimentação, tinha os dedo-duro que era os guarda-florestal 
que fazia a denúncia na empresa; aí os diretor da empresa mandava algum 
companheiro com bomba de veneno de 20 litros para destruir a pequena roça que a 
gente plantava... As lutas da Malvina eu acompanho desde 92, onde eu via várias 
covardia contra os trabalhadores. Eu não entendia o que era uma lei. Eu fui entender a 
lei quando eu fui fazer parte do Sindicato Rural dos Trabalhadores de Bocaiúva. È daí 
que eu fui aproximando, já tinha força para lutar pra dentro de Dolabela. Tinha briga 
com os fiscais, com os grandes chefes, com qualquer diretor a gente brigava 
defendendo os trabalhadores. Eu, Almir e Sargera já chegamos a parar 20 
trabalhadores por falta de alimentação e pagamento... A reforma agrária trouxe a 
liberdade para a cidade... Ela é só ruim para o cara que não tem força para 
trabalhar... As nossas reuniões da cooperativa hoje, graças a Deus, o pessoal confia 
muito na gente, então, nós temos reuniões de 200, 250, até 400 pessoas... Hoje, nós 
temos essa energia maravilhosa.” (Eugênio da Conceição dos Santos) 

 

José Geraldo Macedo, conhecido pelo apelido de Sargera, 39 anos, eleito para o 

Conselho Fiscal, era um observador crítico do lugar e construiu sua liderança em torno de sua 

espontaneidade e simplicidade:  

 
“Cheguei na Usina na época da greve de 86. Teve um determinado tempo aqui que eles 
andavam armados até os dentes; quando não batia, destratava a gente. Depois vinha 
multa; se ele trabalhasse, descontava dele; se não trabalhasse, descontava do pai ou da 
mãe...Depois veio a reforma agrária, e os que apostou nela hoje não tem o que 
reclamar. O que não gostou, hoje está aqui reclamando, criticando a gente, querendo 
terra, sempre assim, debatendo algumas coisas que a gente tenta conseguir lá fora, eles 
tentam impedir porque não está tendo vaga, aqui está cheio demais porque veio o 
pessoal de Bocaiúva, de Nova Esperança, veio o pessoal de Navarro porque teve o 
INCRA com o carro de som... Foram os professores daqui, eram absolutamente contra 
a reforma, acreditavam que a Usina, ela voltava a funcionar, porque o emprego era 
garantido, esse povo era contra, era o mais poderoso daqui dentro de Dolabela, a 
família toda empregada, o melhor salário, eles não queria saber de reforma; quem 
queria mexer com roça?... Hoje, você anda para o lado de Lagoa Grande e vê boi, 
vaca, o pessoal de manhã tirando leite, é uma maravilha aqui. Antes, tinha dois meses 
de safra e ficava dez meses brigando na justiça para receber os dois meses... Então 
através do Instituto, da Associação, da Cooperativa, através do João Lima, Cid, Dayse, 
José Wilson, Zaponi esse pessoal todo que trabalhou com a gente, pensava, ouvia falar. 
Então eles ensinaram a gente demais, e a gente apreendeu como combater esse pessoal 
que explorava.” (José Geraldo Macedo) 34 

 

Em uma reunião que realizaram no início do mês de maio, os cooperados deliberaram 

as ações mais urgentes a serem implementadas por eles, uma vez que, além do recurso dos 
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quotistas, nenhuma outro capital existia para estruturar seu patrimônio. Dentre as deliberações 

da reunião, resolveram: 1) promover gestões junto ao INCRA para o imediato cadastramento 

das famílias no projeto de assentamento e habilitação aos créditos; 2) dar início ao plantio 

coletivo de 300 ha de feijão; 3) procurar contato com os fazendeiros para assegurar o 

pagamento do aluguel do pasto para a Cooperativa; 4) realizar o plantio de horta na 

comunidade e Triunfo; 5) procurar realizar a colheita de parte dos seis mil ha de cana que 

apodreciam no campo.  

Dentre estas ações, a que gerou maior polêmica foi o contrato de arrendamento com os 

fazendeiros que alugavam pastos na propriedade. Esta prática havia se intensificado quando 

da  crise  do  Grupo  Atalla:  era  uma  forma do Grupo aumentar a sua receita frente ao menor  

número de área cultivada. A transferência deste contrato para a Cooperativa iria dar-lhe 

alguma autonomia financeira, capacitando-a para intensificar a articulação das suas demandas 

frente ao INCRA e RURALMINAS. Haveria disponibilidade de recursos para agilizar a 

operacionalização do assentamento, sendo possíveis tanto a realização de gastos com as 

primeiras iniciativas de plantio coletivo como com a aquisição de combustível para dois 

veículos cedidos pela Secretaria Estadual de Educação e o INCRA. O contrato teria valor até 

o momento de parcelamento das terras pelo INCRA. 

Este ato viria a contribuir para a alteração das condições da relação dos cooperados 

com a FETAEMG, quanto a gestão da Cooperativa: 

 
“Os recursos do aluguel de pasto fariam frente também às tentativas de controle por 
parte da FETAEMG, interessada em intermediar e controlar os fluxos de demanda 
daquele que já era o maior projeto de assentamento da história de Minas Gerais, ou 
seja, defesa daqueles trabalhadores do corporativismo sindical”. (Cid Dutra)  

 

Por outro lado, Eduardo Nascimento sintetiza a criação da Cooperativa e a sua prática: 

 
“A FETAEMG sempre se antepôs à forma de criação da Cooperativa: ela foi induzida 
pelo Governo, ela agregou só um pequeno número... Eu posso perguntar o seguinte: a 
cooperativa seria criada pelo Governo se ele não tivesse induzido? ... Agora, a 
FETAEMG nunca foi contra a existência, nem ao trabalho da Cooperativa; o que nós 
fomos contra, eu pessoalmente, sempre explicitamos as pessoas, por exemplo, contra 
eles arrendar terra para latifundiário. Nós defendemos autonomia, nós defendemos é a 
organização horizontal por município”. (Eduardo Nascimento) 

 

                                                                                                                                                                                     
34 José Geraldo Macedo, o Sargera, era tratorista e ex-funcionário da Usina.  Entrevista realizada em julho de 
2001. 
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A mudança na relação com a FETAEMG fica evidente na fala do Diretor do Conselho 

Fiscal da Cooperativa, Eugênio da Conceição Santos, expressa na sua forma característica do 

caboclo norte mineiro: 

 
“Quando nós participamos das coisas com a FETAEMG, não sabemos se eles são do 
PT ou se eles são de outro partido; mas nós sentimos que a FETAEMG ficou 
enciumada com a gente; foi dando curso e a gente foi vendo o que fala a FETAEMG e o 
que fala o Sindicato, e o que a gente pode fazer...É igual corvo, o dinheiro do 
assentamento que eles queriam que saísse era para eles coordenar o assentamento; 
então, nós falamos que somos também capazes de coordenar isso”. (Eugênio da 
Conceição dos Santos) 

 

Por sua vez, o cadastramento dos trabalhadores vinculados à Usina Malvina, 

residentes ou não em Engenheiro Dolabela, como produtores rurais foi iniciado em fevereiro 

de 1998, pelo INCRA. Este processo se estendeu durante todo o ano, ganhando maior adesão 

a partir da organização da Cooperativa. No entanto, o cadastramento representa apenas o 

começo de um longo processo. 

 Formalmente, de acordo com o que determina o Estatuto da Terra (Lei 4504/64), 

vários critérios eliminatórios impedem a aceitação do candidato. São eles: não se pode exercer 

função pública, obter renda igual ou superior a dois salários mínimos mensais em atividade 

não rural, ser sócio de empresa com fins lucrativos e receber aposentadoria, dentre outras 

exigências. Após a triagem dos candidatos selecionados passa-se a fase de legitimação, que 

consiste na sua aprovação pela assembléia da comunidade, incluindo a sua liderança. Em 

seguida é feita a homologação dos classificados pelo INCRA. O beneficiário recebe, então, 

um título de domínio do lote que lhe couber. Mas somente após dois anos terá o titulo de 

propriedade, desde que fique comprovada sua capacidade em explorar suas terras, observando 

o cumprimento das cláusulas previstas em contrato estabelecido com o INCRA, e após a 

implantação da infra-estrutura prevista para o assentamento. O lote é inegociável por 10 anos. 

Entretanto, esses procedimentos legalmente definidos tinham como referência projetos 

de assentamento de 40 a 50 famílias, média nacional. Sua aplicação no Projeto Herbert de 

Souza tornou-se quase inviável. Caracterizado pela sua grande dimensão e complexidade dos 

problemas, o projeto em Engenheiro Dolabela iria exigir um enorme esforço do pessoal do 

INCRA e da CORA, além dos diretores da Cooperativa. O elevado número de famílias a 

serem assentadas (cerca de 1200, num primeiro momento), a dimensão da área (maior do que 

a de 234 municípios mineiros, de acordo com dados do INCRA), por si só já diferenciavam o 

projeto dos demais realizados até então.  
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Havia, ainda, as características ambientais e a complexidade e extensão da infra-

estrutura existente - que exigiu acompanhamento técnico próximo e constante; a capacitação 

educacional e técnica dos cooperados para gerirem e operarem o complexo; e a vigilância das 

instalações para evitar depredações, roubos, invasões e desmandos, tornada necessária após a 

adjudicação. Havia, ainda a necessidade de ações urgentes para combater a fome das famílias 

sem empregos e sem salários, com passivos trabalhistas não pagos, o que somava-se ao 

complexo arranjo institucional das várias organizações estatais e não governamentais 

envolvidas no projeto. 

A complexidade do projeto se estendia aos seus beneficiários. Do ponto de vista da 

inserção no processo de assentamento, havia grupos de trabalhadores muito diferenciados 

entre si. Um deles era composto por famílias que trabalharam na antiga usina de açúcar e 

álcool (muitas delas na terceira geração, que vinham desde 1925, data de fundação do 

latifúndio), todos produtores familiares pauperizados, frente às dificuldades financeiras 

oriundas do não pagamento dos salários e indenizações pelos sucessivos ex-proprietários. 

Um segundo grupo era composto por trabalhadores rurais de outros lugares do Norte 

de Minas que integravam um acampamento na margem da estrada que liga Montes Claros ao 

sul da Bahia, e que haviam buscado o Projeto Herbert de Souza como alternativa para o 

acesso a propriedade da terra. Havia, ainda, parceiros em busca de terra própria; sitiantes 

miseráveis que haviam sofrido as conseqüências do desmatamento provocado na região pela 

produção de carvão vegetal para as siderúrgicas; assalariados rurais, muitas vezes integrados 

ao mercado de trabalho; populações de periferia urbana, com empregos estáveis ou não, quase 

todas com origem rural; aposentados que viram na terra a possibilidade de um complemento 

de renda.  

Havia, ainda, um grupo integrado por famílias que haviam sido atraídas por 

representantes do poder local, prefeitos, vereadores que, frente à possibilidade concreta de 

realização do “assentamento em seus municípios” (Bocaiúva e Engenheiro Navarro), 

disputaram a inserção dos "seus" trabalhadores "sem terra" no projeto. Em um universo tão 

diferenciado, era de se esperar a fraca ou quase inexistente identidade política entre os 

integrantes do projeto.  

Ao lado das dificuldades já explicitadas, enfrentavam-se outros problemas no campo 

jurídico. Nesse aspecto, no entanto, o Governo mineiro tomara a dianteira. Em uma reunião 

articulada pelo líder do PSDB na Câmara Federal, deputado Aécio Neves35, e realizada em 17 

                                                           
35 Aécio Neves Cunha, líder do PSDB na Câmara Federal (1998-2000), Presidente da Câmara (2000-2002) e 
Governador de Minas Gerais (2003-2006). 
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de dezembro de 1997, no gabinete da vice-governadoria em Belo Horizonte, já buscava-se 

encontrar uma solução viável para a realização da reforma agrária nas terras adjudicadas pelo 

Estado de Minas Gerais. Dessa reunião participaram representantes dos governos federal e 

estadual envolvidos na reforma agrária, dentre eles Milton Seligman, Presidente do INCRA 

(1996-1998); Marília Aparecida Silva do Carmo, Procuradora da Fazenda Nacional; Maria 

Luísa Campos Machado Leal, da Secretaria do Planejamento; Alberto Guimarães Andrade, 

Procurador Geral da Fazenda do Estado; Dom Lélis Lara, Coordenador Estadual da Comissão 

Pastoral da Terra; e mais duas dezenas de outros representantes governamentais e sindicais. 

Ivan Barbosa, Procurador do INCRA/MG, sintetiza bem o impasse que enfrentavam: 

 
“A situação jurídica atual demanda uma atuação cuidadosa em face dos riscos 
envolvidos e, em especial, da possibilidade dos proprietários da Industrial Malvinas 
S/A pleitearem a desapropriação indireta do parque industrial. A adjudicação das 
terras pelo Estado de Minas Gerais está sub iudice diante da pendência de um recurso 
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que considera o crédito da União 
privilegiado em relação ao do Estado, bem como dos embargos à adjudicação e um 
agravo de instrumento interpostos pela Industrial Malvina S/A”. 36 

 

Assim, a questão central era, no momento, impedir que fosse realizada uma eventual 

desapropriação indireta. Foram, então, formuladas três propostas: 1) que o INCRA 

promoveria a desapropriação das terras adjudicadas pelo Estado de Minas Gerais, desde que 

este assumisse integralmente os riscos decorrentes que poderiam advir de uma eventual 

desapropriação indireta, mediante autorização legislativa ao Governador do Estado; 2) que o 

Estado de Minas Gerais implantaria o projeto de assentamento, por sua conta e risco, com o 

apoio do INCRA; 3) que o INCRA promoveria a desapropriação apenas de parte da área, 

onde não houvesse plantação de cana, de forma a evitar a desapropriação indireta.  

Em que pesem estas proposições e a concordância das autoridades estaduais, a 

Procuradora da Fazenda Nacional, Marília Aparecida Silva do Carmo, colocou-se como uma 

voz contrária, embora não tivesse recebido instruções específicas sobre o caso: 

 
“a Fazenda Nacional se valerá de todos os instrumentos legais disponíveis para anular 
a adjudicação feita pelo Estado de Minas Gerais, em face da preferência do crédito da 
União, bem como da existência de uma orientação geral para que não se receba Títulos 
da Dívida Agrária em pagamento dos créditos da União”. 37  

 

Apesar disso, o Presidente do INCRA, Milton Seligman, se comprometeu a buscar 

meios políticos para resolver o impasse junto ao Ministério da Fazenda. Ao mesmo tempo, a 

                                                           
36 Ivan Barbosa, procurador do INCRA, em depoimento dado durante a reunião em questão. 
37 Marília Aparecida Silva do Carmo, procuradora da Fazenda Nacional, em depoimento durante a reunião em 
questão.  
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CORA e o Superintende do INCRA em Minas Gerais dedicaram parte significativa de suas 

atividades a articulação de ações políticas que contribuíssem para resolver o impasse técnico-

jurídico que havia sido instalado.  

Deve-se registrar, entretanto, que papel importante, nesse processo, coube ao Cardeal 

Serafim Fernandes de Araújo, que se encarregou da interlocução direta junto ao Presidente da 

República para que fosse possível a superação dos impasses enfrentados pela implantação da 

reforma agrária em Bocaiúva, pondo um fim a um processo que já se prolongava havia um 

ano.  

Em 25 de junho de 1998, através do decreto Lei N° 39678 do Governo do Estado de 

Minas Gerais, foi criado o Projeto de Assentamento de Produtores Rurais Herbert de Souza – 

“Betinho”, ato inédito na implementação de políticas públicas pelo Estado de Minas Gerais 

em relação à questão agrária. 

 No dia seguinte aconteceu uma grande festa em Engenheiro Dolabela com a presença 

do ministro de Política Fundiária, Raul Jungmann que, diante de uma platéia repleta de 

moradores e convidados, assinou um convênio entre os governos federal e estadual que 

permitiu a implantação definitiva do Projeto Betinho. Após vários discursos, entre eles o do 

Bispo de Itabira, Dom Lélis Lara, do diretor da Cooperativa Nossa Lavoura, Eugênio da 

Conceição Santos, e do seu presidente, Almir Alkimim que, em emocionado depoimento, 

lembrou a dura luta dos empregados da Usina Malvina, falou o ministro: 

 
“Sou de Pernambuco e conheço bem essa história do doce e amargo da cana. É o doce 
para poucos e amargo para os muitos que produzem. A história de lá é muito parecida 
com a daqui da Malvina... Espero que isso aqui se torne modelo. Foram desenvolvidas 
experiências parecidas em áreas pertencentes a usineiros inadimplentes em 
Pernambuco. Lá, foi coisa pequena. Na Malvina são 20 mil ha e serão assentadas mil 
famílias. Isto é praticamente uma cidade”. (Jungmann apud Ribeiro, 1998.) 
 

FIGURA 14  - DISCURSO DE DOM LÉLIS LARA NA ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE OS 
GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA DO PROJETO 

BETINHO 
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Ignorando os preparativos do Governo - tanto na esfera federal quanto estadual - para 

a viabilização do projeto de assentamento, o empresário Santílio Ramos Peçanha contratou 32 

pessoas para fazer a manutenção e reparos nas caldeiras da usina e deslocou 15 caminhões 

com trabalhadores para cortar o que restara da cana, tentando criar mais um obstáculo ao 

Projeto em função de pendências jurídicas ainda em andamento (a decretação da falência da 

Usina Malvina).  

A revolta entre os futuros assentados foi grande. Na madrugada de 25 de julho, parte 

dos três mil ha de cana pegou fogo. A partir desse fato, outros atores entraram em movimento 

para garantir o projeto: para evitar confrontos que poderiam ter graves conseqüências, a 

CORA pediu o apoio da Polícia Militar; a CEMIG cortou a luz da área industrial; a 

Procuradoria da Fazenda Estadual pediu a falência da Usina Malvina; e os trabalhadores 

puseram fogo no resto do canavial: 

 
“O fogo tava alto que uma beleza. Dava pra ver lá de Nova Dolabela. Demos risada, eu 
e Mariza minha mulher. Era o inferno deles. Minha raiva daqueles usineiro queimou 
junto com a cana. Se ela não podia ser nossa, deles é que não mais seria. Naquela noite 
dormi bem e sonhei com aquilo tudo verde de novo. Só que agora era nosso; o trabalho 
nos esperava”. (Marco Antonio Miranda) 

 

Em 30 de julho de 1998, o Projeto Betinho foi aprovado pelo INCRA, através da 

Portaria N° 61, último documento que faltava para habilitar os futuros assentados para o 

acesso aos créditos de alimentação, fomento da produção e habitação. Durante os meses de 

agosto e setembro se realizariam intermináveis reuniões nas diversas comunidades da 

fazenda-cidade para o cumprimento dos rituais estabelecidos pelo INCRA: o cadastramento, 

seguido da seleção e legitimação.  

A Cooperativa Nossa Lavoura, juntamente com a CORA, o INCRA, a 

RURALMINAS e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bocaiúva, iniciou discussões 

sobre o modelo definitivo de implantação do projeto, incluindo a definição das obras de infra-

estrutura necessárias (água, energia, estradas), as atividades de produção a serem 

implementadas, as medidas de preservação do meio ambiente a serem executadas segundo 

normas do IEF, a definição do tamanho dos lotes individuais, além da área coletiva.  

Em meados de setembro, o Prefeito de Bocaiúva, Ricardo Veloso, enviou ofício à 

RURALMINAS, solicitando o apoio da Instituição na liberação de máquinas em favor de 

obras de infra-estrutura. Também foram feitas gestões para a agilização do acesso aos 

financiamentos pelos beneficiários que já estavam aprovados, uma vez que a região estava 

acometida por longa seca. Mas a burocracia estadual emperrou o processo: os recursos não 
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chegaram a tempo. A exigência de documentação plena dos trabalhadores era um dos 

impedimentos. Neste sentido, apesar de terem sido realizados 540 cadastros de interessados 

no assentamento, todos submetidos ao ato de legitimação, somente 172 famílias tinha sido 

confirmadas em outubro de 1998. Isto permitiu que chegasse a elas o crédito alimentação, 

cerca de R$ 400,00 por família. 

A liberação desse crédito possibilitou a organização de uma Associação das Mulheres 

Agricultoras do Projeto Betinho, o que foi realizado por José Roberto Zaponi e Dayse 

Canesso, educadores da CORA. Através dessa iniciativa foi possível reconhecer e 

institucionalizar a participação das mulheres, de fundamental importância na garantia do 

projeto: 
 

“O papel exercido pelas mulheres colocava a família acima de tudo. Sua força 
extraordinária extrapolou a família, preparou a terra, ergueu o barraco e plantou 
muito mais que cana. Plantou milho, mandioca, feijão e principalmente o pé na terra e 
a esperança nos companheiros”. (José Roberto Zaponi) 

 

A seca iria trazer para a fazenda-cidade mais um conjunto de atores: 60 famílias que 

estavam acampadas às margens da BR-135, a 20 quilômetros do centro de Montes Claros 

Havia um ano que moravam sob lonas, depois de terem sido expulsos pela polícia da fazenda 

que haviam invadido, pertencente ao ex-prefeito de Montes Claros, Simeão Ribeiro Pires.  

A presença destas famílias na entrada de Engenheiro Dolabela, aguardando os rituais 

de cadastramento do INCRA, iria exacerbar o conflito entre os cooperados e os moradores do 

povoado. Estes últimos, tendo como base a sua história na localidade, julgavam-se 

estabelecidos e no direito de obtenção das melhores partes das terras que estavam sendo alvo 

do projeto. Os recém chegados, moradores de cidades vizinhas como Engenheiro Navarro, 

Francisco Dumont, Buenópolis, além de 192 famílias cadastradas na periferia de Bocaiúva, 

ampliaram as tensões. O depoimento do dono de uma farmácia residente em Engenheiro 

Dolabela bem evidencia o nível atingido pelo antagonismo entre eles:  
 

“Não tinha assentamento em Dolabela até o momento, podia até haver depois. Existia 
era invasão. Mas o que fizeram foi insuflação de algum político de Bocaiúva junto com 
o Governo Azeredo; e fizeram esse rolo; mandou encher de gente aqui, mas 
desordenadamente. Os legítimos dolabelenses não queria o assentamento, queria é a 
reativação da empresa”. (Elísio Rodrigues Prates) 38 

 

No contexto de um ano eleitoral – 1998 - haviam surgido novos atores na cena da 

reforma agrária, somando-se aos que pleiteavam o acesso à propriedade da terra e ao grupo de 

                                                           
38 Elísio Rodrigues Prates, dono de farmácia em Engenheiro Dolabela.  Entrevista em julho de 2001.  
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usineiros. Especulava-se, em toda a região, sobre os possíveis efeitos do Projeto Herbert de 

Souza. Em torno disto polarizou-se o embate entre os políticos e os candidatos a eleição. De 

um lado, setores sindicais e políticos, vinculados ao PSDB e ao PT, liderados pelo prefeito de 

Bocaiúva, Ricardo Veloso, se colocavam na defesa do projeto de assentamento: 

 
“Achar uma alternativa que gerasse renda para aquelas famílias sempre foi nossa 
intenção. Os empresários sumiram, levando toda riqueza que puderam pegar. Os 
financiamentos dos bancos do Brasil ou Nordeste não floresceram na região. Na 
eleição de 1994, encaminhei, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
um pedido a Eduardo Azeredo para viabilizar qualquer ação em Engenheiro Dolabela. 
Que recebesse as casas como pagamento das dívidas geradas pela sucessão de 
empresas e as devolvesse aos trabalhadores, já seria um começo. A história para o 
encaminhamento de uma solução começou com a reunião com a direção do BDMG em 
1997... No interior de Engenheiro Dolabela, desde o começo, sempre estivemos em 
sintonia com os trabalhadores rurais, o que não aconteceu com os trabalhadores 
urbanos, mais vinculados à direção da Usina e por eles influenciados a se oporem à 
idéia de mudanças. Eles achavam que a reforma agrária iria fechar a Usina, mas 
aconteceu o contrário, quando nós entramos a Usina estava desativada. Os nossos 
adversários políticos assumiram esta bandeira, a de que a proposta de assentamento 
iria inviabilizar o pagamento das indenizações trabalhistas. Isto alimentou um conflito 
que ainda perdura”. (Ricardo Veloso) 

 

O outro grupo político de atuação em Bocaiúva, ligado ao PMDB e PDT, estruturado 

em torno de Alberto Caldeira, médico e ex-prefeito, assumiu as críticas ao Projeto Herbert de 

Souza. Os argumentos estavam em sintonia com a matéria paga publicada no Estado de Minas 

em 19 de agosto de 1997, assinada pelo empresário Benito Kerservan, da Industrial Malvina 

S/A: 
“Vale a pergunta: a quem interessa bloquear este trabalho? Só mesmo os 
aproveitadores se interessam em criar tumulto para impedir que sejam pagos os 
trabalhadores e com a volta do funcionamento da Usina. Por fim, vale advertir que as 
referências a qualquer tipo de estatização ou de falência significa ignorar este instituto 
ou dirigir na contramão da história... Queremos trabalhar, queremos produzir e isso é 
incompatível com a demagogia que está ocorrendo em Engenheiro Dolabela. Nosso 
trabalho é abrangente e interessa a todos os setores produtivos, especialmente às 
autoridades sediadas em Belo Horizonte”. (Industrial, 1997) 

 

Estas discussões acabaram por se incorporar ao cotidiano dos moradores de 

Engenheiro Dolabela. A fome, a ausência de justiça no âmbito trabalhista, as carências do 

lugar abriram espaço para promessas eleitorais de caráter clientelista. Os ganhos gerados com 

a difusão da cidadania ativa, estimulada pela ação dos educadores a CORA e idealizados por 

Cândido Bisewski, se perderam. A Secretária de Cultura de Bocaiúva (1997-2000), Maria 

Railma Alves, avaliou de forma crítica os acontecimentos que tiveram lugar nesse período:  
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“O nível de assistencialismo em Dolabela foi muito grande. Ele tirou dos 
trabalhadores, esses atores, o desejo pela terra, salvo alguns que amadureceram para 
isso... Muito curso de formação, muita coisa de uma só vez, onde as pessoas não tinham 
condição de estar recebendo tudo de uma só vez. Tinha de ser de forma homeopática 
senão atrapalha o processo de crescimento. Então se você joga tudo de uma vez as 
pessoas se perdem.” (Maria Railma Alves)39 

 

O que se segue, tendo a frente os novos ocupantes do Governo do Estado que haviam 

derrotado Eduardo Azeredo, candidato a reeleição, pode ser antecipado pela narrativa do 

Prefeito de Bocaiúva Ricardo Veloso:  
 

“Num prazo de dois anos, em que foram adjudicadas as terras, nem deu tempo de 
consolidar o projeto Betinho no Governo de Eduardo Azeredo. Um grupo do novo 
Governo do Estado bateu seis meses contra essa transferência das terras, 
principalmente liderados por Newton Cardoso e seus aliados aqui em Bocaiúva. Eles 
trabalharam, eles incentivaram inclusive a quebra das placas, não sei se vocês 
chegaram a ver, umas placas grandes que havia na entrada escrito: Projeto Betinho de 
Reforma Agrária. Tem uma testemunha que viu o Luis Tadeu Leite, que é o secretário 
da Justiça e era candidato a deputado estadual, incentivar o pessoal a botar fogo na 
placa. Isto aconteceu e tem uma queixa registrada na polícia”. (Ricardo Veloso) 
 

FIGURA 15 – PLACA DO PROJETO BETINHO E USINA MALVINA VISTA AO LONGE 

 
No próximo capítulo trata-se, de uma forma mais sucinta, dos rumos tomados pelo Projeto 

Betinho após a extinção da CORA. Como se verá, há uma mudança radical na correlação de 

forças que dava sustentação ao projeto, assim como há alterações no comportamento de atores 

importantes que participavam do projeto.   

  

                                                           
39 Maria Railma Alves, cientista social, militante do PT e de movimentos sociais de Bocaiúva.  Entrevista 
realizada em julho de 2001. 
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CAPÍTULO 6 

CULTURA POLÍTICA E PODER LOCAL 

 
 
O Projeto Betinho se ressentiu da ausência do Estado com o fim da CORA, em 1999. 

A partir deste momento, o convênio com o INCRA-MG tornou-se mais um ato protocolar, 

não se contando com o apoio efetivo daquele órgão federal. Nesse cenário, a Cooperativa 

Nossa Lavoura, principal ator coletivo organizado e de aglutinação de forças presente no 

assentamento, foi esvaziada. Um novo ator foi ensaiado para substituí-la. As mudanças na 

correlação de forças políticas no município de Bocaiúva e a luta pela hegemonia no interior 

do projeto são as marcas deste período. É o que analisa este capítulo. 

 
 
6.1 - As novas ações públicas 

 
 
O governo de Itamar Franco (1999-2002), tão logo assume o Governo de Minas, cria o 

GEAT (Grupo Especial de Acesso a Terra), organização que viria a substituir a CORA e, para 

dirigi-lo, designa o ex-deputado Marcos Helenio, do PT. Neste momento, o recém nomeado 

Secretário de Justiça de Minas Gerais, o deputado Luis Tadeu Leite, liderando o grupo de 

opositores ao Projeto Herbert de Souza, realiza pressões para a reativação da antiga Usina e 

para a solução dos débitos trabalhistas, cumprindo promessas que havia feito durante a 

campanha como candidato a deputado estadual: 

 
“As dificuldades que nós do INCRA enfrentamos foi a pressão do antigo arrendatário, 
através do ex-secretário de Justiça de Minas Gerais, o deputado estadual Luiz Tadeu 
Leite. Ele articulou uma reunião em Brasília com o presidente nacional do INCRA, 
pedindo que o processo fosse revertido, buscando reservar algo em torno de dez mil 
hectares de terra para a empresa voltar a funcionar. O deputado articulava também os 
interesses das pessoas que habitavam o perímetro urbano de Engenheiro Dolabela, que 
entendiam ter o direito de receber uma parcela de terra como pagamento de dívidas 
trabalhistas.” (Melchior Augusto de Melo)1  

 
 “Nós chegamos a ir a Belo Horizonte três vezes, tivemos reunião no GEAT com o 
Marcos Helenio, com um desembargador, alguns deputados e gente do governo. 
Prometeram que nos ajudavam e tal, porque nós nunca fomos contra uma reforma 
agrária justa, de jeito nenhum, mas nós queríamos que as dívidas trabalhistas fossem 
pagas. A proposta era retirar uma parte da terra e pagá-las ao trabalhador da Usina. 

                                                           
1 Melchior Augusto de Melo, Engenheiro Agrimensor, foi superintendente do INCRA/MG entre os anos de 1995 
e 2000.  Entrevista realizada em julho de 2001. 
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Tem terra demais aqui, daria para todo mundo. Nós pedimos que se fizesse um novo 
cadastro. Só que não fomos atendidos”. (Maria de Jesus Marques)2 

 

Em 20 de janeiro de 1999, o governador Itamar Franco, não se deixando influenciar 

por essas pressões, assina a Lei N° 13.184, que autorizava o Governo Estadual a doar as terras 

adjudicadas para a União. Isto permitiu que as questões legais relacionadas ao projeto Betinho 

fossem totalmente equacionadas: as terras foram declaradas de interesse social pelo Decreto 

Lei de 12 de maio de 1999 e transferidas ao INCRA em 30 de dezembro de 1999. 

No primeiro semestre de 1999, a RURALMINAS, que havia formalizado os contratos 

de assentamento e de crédito com os assentados associados à Cooperativa Nossa Lavoura 

liberou um total de R$ 245.100,00 para 172 famílias que haviam conseguido a documentação 

do INCRA. Cada uma delas recebeu R$ 400,00 como crédito para alimentação e R$ 1.025,00 

como crédito de fomento a produção. Até o final do ano, um total de 428 famílias seria 

atendido por estes empréstimos, recursos que foram repassados à Cooperativa Nossa Lavoura: 

 
“As coisas melhoraram prá quem quer aprender produção para si, sair da fome, e 
também quem quer ganhar aprendizado de produzir alimento prá fora, prá fazer 
comércio, ter fartura como diz o povo. Todo mundo aqui na cooperativa tem que 
aprender mais, produção, guardar e vender bem vendido; estamos precisado do 
governo prá ensinar técnica e crédito; o resto nós sabemos fazer... Tem mais, eu acho 
que melhorou mais porque, as vezes vinha de Navarro até aqui em Dolabela sem achar 
um lugar de pedir um copo d’ água, e hoje tem barraco aí prá todo canto. Qualquer 
coisa que a gente precisar é só dar um grito e é socorrido. Então, eu acho que 
melhorou bastante”. (Sebastião Alexandre) 3 

 

Um grupo de educadores remanescentes da CORA havia decidido, já no final do 

Governo de Eduardo Azeredo, dar continuidade a alguns dos projetos de organização dos 

trabalhadores que vinham desenvolvendo em Bocaiúva, num trabalho conjunto com a 

Prefeitura local. Foram organizados grupos de duzentos cooperados para passarem por 

treinamento na Fundação Peirópolis 4, em Uberaba. Esta entidade apresentara à CORA, ao 

final de 1998, um plano de trabalho de educação em valores humanos a ser ministrado em 80 

horas, julgado de importância para o aprimoramento das relações entre os assentados.  

 

                                                           
2 Maria de Jesus Marques, conhecida como Dona Filhinha, professora aposentada, membro da Associação dos 
Moradores de Engenheiro Dolabela, luta para obter seus direitos trabalhistas devidos pela Industrial Malvina, 
onde trabalhou por muitos anos.  Entrevista realizada em julho de 2001. 
3 Sebastião Alexandre, assentado, alfabetizado, residente em Engenheiro Navarro, ex-funcionário da Usina 
Malvina, associado à Cooperativa Nossa Lavoura. Entrevista realizada em julho de 2001. 
4 A Fundação Peirópolis, sediada em Uberaba, Minas Gerais, foi fundada em 1994 e tem por objetivo divulgar o 
Programa de Educação em Valores Humanos. Desenvolve vários projetos através da Editora Fundação 
Peirópolis, Instituto de Educação em Valores Humanos e a Escola da Terra. 
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O objetivo era contribuir para a capacitação tecnológica dos assentados, adotando-se 

uma abordagem inovadora, praticada pela Fundação Peirópolis. Tendo como base os 

paradigmas do “Ecodesenvolvimento”, partia-se da necessidade de uma visão integrada e 

sistêmica de atividades no meio rural, vivenciando trocas de experiências e escolha de 

tecnologias inovadoras. Os conteúdos temáticos que se pretendia desenvolver com os 

assentados eram amplos. Tinham como base a economia rural sustentável, o ensino de 

produção com o uso de energia de materiais disponíveis na propriedade rural, os rios e a saúde 

da terra, levando em conta valores de preservação ambiental e harmonia humana. Ao final das 

atividades, em setembro de 1999, os participantes haviam aprendido planejamento de tratos 

culturais, práticas agrícolas alternativas, plantio de plantas medicinais, além de técnicas de 

reunião e relacionamento de grupo: 

 
“A Fundação Peirópolis foi muito importante, o grupo de amigos, o movimento vivido 
ali, o pessoal com grandes idéias, tudo pensado, a pecuária, a água, os trabalhos da 
ciência do tempo, a conscientização do povo, a preservação da natureza, que hoje a 
gente vê a chuva que ficou desaparecida que é uma resposta do tempo contra os maus 
tratos... A primeira coisa que nós fizemos de bom mesmo, que nunca vai acabar é a 
amizade, eu lembro que a gente sorriu muito, choramos muito também, porque quando 
a gente junta, assim, é uma coisa muito gostosa... Então a gente via a preocupação da 
Fundação Peirópolis com essa parte, e hoje nos faz muita falta”. (Getúlio Pereira 
Amorim) 5 

 

No segundo semestre de 1999 houve uma mudança na direção do INCRA/MG, 

quando assumiu a Superintendência Eloy Alves Filho, professor da Universidade Federal de 

Viçosa. Sua indicação fora ordenada pelo ministro Raul Jungmann que, na condução do 

Ministério, vinha buscando privilegiar a ascensão de profissionais com experiência técnica. 

Pretendia, através dessa diretriz, garantir o controle político e administrativo do órgão 

nacional de reforma agrária, implementando uma recentralização de poder.  

Estava em curso a troca da política integrada e participativa que permeava a antiga 

relação dos governos estadual e federal por uma relação baseada na burocracia racional. O 

curso desta mudança pôde ser percebido nos meses seguintes, através dos embates travados 

entre o Ministro do Desenvolvimento Agrário e a direção dos movimentos sociais e sindicais 

em todo o Brasil:  

 
“As mudanças tiraram a capacidade dos movimentos sociais de se organizarem. Veja, o 
decreto Lei 2250, de 1999, editado em conseqüência das mudanças no INCRA, tirou a 
capacidade de luta. A partir dele, quando uma invasão caracterizar esbulho, as terras 
não podem ser vistoriadas por dois anos. Sendo assim, aqueles que ocuparem não 
podem ser assentados. (Eduardo Nascimento) 

                                                           
5 Entrevista realizada em julho de 2001. 
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O processo de recentralização das atividades do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário tivera início em março de 1997, com a criação do NEAD (Núcleo de Estudos 

Agrários e Desenvolvimento Rural), que se dedicaria a analisar e avaliar as políticas públicas 

em curso relativas à reforma agrária, que contavam com financiamento do Banco Mundial. 

Esses recursos também seriam utilizados na implantação do recém criado Projeto Piloto de 

Apoio à Reforma Agrária – Célula da Terra. O principal objetivo desse projeto era o de 

disponibilizar recursos para o financiamento da aquisição de terras, concedido às associações 

comunitárias de trabalhadores ou pequenos agricultores em cinco estados: Maranhão, 

Pernambuco, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Na avaliação de um dos entrevistados,  

 
“o Célula da Terra, que em Minas se chamou PARATERRA, foi um erro brutal. 
Primeiro, porque o programa não contava com o apoio dos movimentos; segundo, o 
programa foi parar num setor conservador, historicamente clientelista; terceiro, os 
resultados do PARATERRA estão aí para quem quiser ver. Sozinho, o governo não 
conseguiu conferir ao programa nem a institucionalidade ”. (Eduardo Nascimento)  

 

As mudanças na postura do INCRA também se fizeram notar na fazenda-cidade. A 

questão central a ser resolvida, política e operacionalmente, naquele momento, era a 

demarcação das terras que caberiam a cada uma das famílias de assentados. A liberação de 

recursos exigia capacidade de ação e respostas complexas dos assentados. A omissão do 

INCRA, que adiava as providências necessárias à partilha, fez com que os trabalhadores 

partissem para a demarcação de suas terras por eles mesmos, o que iria configurar o primeiro 

embate entre eles e a nova direção regional do INCRA:  

 
“Com o fim do governo Azeredo, acabou tudo. Não tivemos mais nenhum apoio, 
inclusive do INCRA, que não liberou recursos e endureceu o jogo. Partilhar a terra foi 
difícil: foi no peito e na raça que a Cooperativa com os assentados fez a divisão. O 
problema é que o povo que não cadastrou também queria terra. O sindicato pressionou 
o INCRA, e mais nada... Quem comprou gado ficou bem, tivemos muita colheita: foi 
feijão, milho, até plantação de pepino que não deu certo, mas nos plantamos coisa 
diferente... A produção aqui é coletiva e individual, mas depois que começou a marcar 
a terra do pessoal todo ai, todo mundo comprou gado, o mais pouco aqui é eu, que não 
tenho nenhum”. (José Geraldo “Sargera” Macedo) 

 

José Roberto Zaponi analisa este momento de 1999:  

 
“Primeira experiência efetiva em reforma agrária levada a frente num processo de 
quebra de hegemonia (cultural e legal) do Governo Federal e Estadual, o Projeto 
Betinho, ao final de 1999, ressentiu a ausência do Estado: o convênio com o INCRA-
MG tornou-se mais um ato protocolar que apoio efetivo daquele órgão federal. Assim, 
com o fim da CORA, a impossibilidade de permanência dos seus quadros voluntários, 
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restou para o assentamento a RURALMINAS – há 34 anos a mesma coisa - a “grande” 
gerente dos recursos dos trabalhadores. A reforma agrária nas Malvinas abalara as 
relações arraigadas e históricas de poder local, sua ação provocou reações as mais 
variadas e que precisavam ser conduzidas com firmeza e sabedoria. O principal sujeito 
histórico coletivo organizado – a Cooperativa Nossa Lavoura – ainda era frágil ao 
final daquele período. Sua capacidade organizativa e de aglutinação de forças, sua 
radicalidade e acerto nas ações de massa eram ainda pequenas. Mas mesmo este 
pequeno acúmulo de forças esvai-se caso não se concretize com efetividade e eficácia a 
ação decidida do Estado. Em 2000, o Projeto Betinho entra em profunda crise de 
gestão”. (José Roberto Zaponi) 

 
 
6.2 - O declínio da Cooperativa Nossa Lavoura e o surgimento das “novas” 

associações 

 
 
Em 2000, ano eleitoral nos municípios, a Cooperativa Nossa Lavoura passou a ser 

alvo permanente de disputa pelo poder, da qual participavam tanto os que residiam no interior 

do assentamento, quanto os residentes fora dele. De um lado, a FETAEMG procurava garantir 

a hegemonia de comando do projeto e, de outro lado, verificava-se a disputa entre os 

representantes de duas facções políticas locais.  

Uma dessas facções era capitaneada pelo candidato a prefeito de Bocaiúva, Alberto 

Caldeira, que defendia a retomada do projeto de instalação de uma Usina em Engenheiro 

Dolabela, vista como solução para as causas trabalhistas pendentes. O outro grupo local, 

representado por Ricardo Veloso, prefeito candidato à reeleição, pretendia a continuidade do 

processo de reforma agrária que, no seu entender, seria a solução para os problemas 

enfrentados pelo Município e pelos assentados.  

Os resultados das eleições de novembro em Bocaiúva iriam configurar dois fatos: a 

derrota de Ricardo Veloso ao mesmo tempo em que Almir Alkmim, presidente da 

Cooperativa, é eleito vereador, obtendo a quarta maior votação do município. O cenário que 

dá origem a esse resultado eleitoral faz emergir algumas questões importantes. Na análise de 

Maria Railma Alves: 

 
“Troca de favores, de terra, de cesta básica, até mesmo venda de cursos. A Cooperativa 
concentrou poder em uma única mão. Esse vereador foi eleito utilizando estas questões 
em beneficio próprio. Então, na medida que ele foi recebendo ele foi negociando. Almir 
trocou os favores por voto. Ele foi eleito porque tinha nas mãos a Cooperativa; ele 
manipulou até a Cooperativa, ele virou coronel... Já o Ricardo não foi eleito porque 
propôs uma mudança na correlação de forças. A reforma agrária foi uma questão 
muito radical para os moradores de Bocaiúva. O povo culpou o Ricardo pelo 
fechamento da Usina... Por outro lado, também, antes de ser prefeito, ele era um líder 
político que tinha um trabalho de base muito bom, era o marco da região em termos de 
trabalho, relações pessoais, de mobilização. Como prefeito parece que ele esqueceu da 
prática que desenvolvia com as comunidades, principalmente na relação com o outro, 
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no interesse pelo outro...A eleição de Alberto Caldeira para prefeito, significou a 
solidez e força das práticas políticas tradicionais.”. (Maria Railma Alves) 

 

Ricardo Veloso comenta o resultado das eleições municipais: 

 
“A reforma agrária em Dolabela trouxe muita desinformação aos moradores da cidade, 
visão preconceituosa que não conseguimos superar. Sempre ouve uma crença na 
indústria açucareira portadora da virtude do emprego. A reforma agrária, ao 
contrário, era um retrocesso, um atraso. Os nossos adversários alimentaram a ilusão 
de conseguirem voltar o funcionamento da Usina; isto permitiria a possibilidade dos 
pagamentos dos direitos trabalhistas. Em Dolabela, o trabalhador que não quis aderir 
ao assentamento, ficou em casa esperando este tipo de promessa acontecer. Sua 
insatisfação era maior na medida que passava o tempo e ele via o progresso dos outros 
trabalhadores que aderiram à reforma agrária”. (Ricardo Veloso) 

  

Por sua vez, Almir explica como foi eleito vereador: 

 
“Ser presidente da Cooperativa me ajudou. Mas eu também propus ao povo daqui 
libertar Dolabela de Bocaiúva, que está a 50 quilômetros distante, é uma posição nossa 
junto com o povo; os recursos não vêm para cá mesmo, não adianta a gente ficar 
esperando... O pessoal aceita eu como vereador, mas não aceita o Ricardo como 
prefeito. A comunidade aqui entende que Ricardo é que acabou com a empresa.” 
(Almir Alkimim)  

 

Em 2001, com a ausência dos principais atores institucionais que haviam participado 

do projeto, restou em cena a Cooperativa Nossa Lavoura. Por sua vez, a Cooperativa passava 

a enfrentar graves obstáculos na obtenção de financiamentos para a alimentação e fomento 

aos demais assentados, bem como na liberação dos créditos para moradia destinados às 

primeiras 300 famílias cadastradas (R$ 750.000,00). Essas dificuldades, além da necessidade 

de se estabelecerem as formas para garantir a produção e seu escoamento, passaram a 

constituir um tipo novo de problema: 

 
“O INCRA sumiu de nós. Teve uma reunião deles aqui; foi todo mundo pro clube; veio 
o novo chefe do INCRA, tal de doutor Eloy, e o prefeito Alberto Caldeira. O doutor 
falou que as terras eram do INCRA, que a Cooperativa não tem é nada. Veio com a 
conversa de fazer novo cadastro dos que não estão conosco. Falou mal dos contratos 
com os fazendeiros, que está tudo errado. O Almir pediu a palavra livre e falou prá 
eles: não era nós é que ia fazer o trabalho do INCRA, papel nosso era trabalhar a 
terra; o INCRA é que tinha de estar conosco fazendo o seu trabalho direito, em vez de 
sumir por aí. Por isso tivemos de dividir a terra entre nós mesmo”. (Eugênio da 
Conceição dos Santos) 

 

A posição assumida pelo INCRA é justificada no documento elaborado pelo órgão sob 

o título “Subsídios ao Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento P.A. 

 



 138
 
 

Betinho”, de abril/maio de 2001. Nesse documento registra-se crítica à atuação da 

Cooperativa: 
“Organiza-se, em áreas, com pastagens, arrendadas a pecuaristas da região e 
assentamento desordenado, levado a efeito, principalmente pela Cooperativa local, 
denominada“Nossa Lavoura”. O arrendamento de pastagens, nas quais se coloca um 
número excessivo de reses, tem levado os solos a intenso pisoteio, compactando-o e 
expondo-o a processos eólicos de erosão. Além do mais, ao que consta, das receitas de 
tais arrendamentos não tem se beneficiado a comunidade do projeto de assentamento. 
Não obstante a exploração ilegal de madeira nas áreas de reserva, e a ocupação de 
partes da mesma, uma quantidade considerável da vegetação natural encontra-se em 
relativa preservação... A Cooperativa tem arrogado para si a administração da área 
em substituição ao INCRA e outras entidades governamentais que deveriam estar 
presentes e se ausentaram.” (Instituto, 2001: 63 e 71) 

 

Em meados de 2001, o ITER (Instituto de Terras de Minas), criado a partir do GEAT, 

assinou convênio com a Caritas, organização de benemerência ligada a Igreja Católica, para o 

repasse de R$ 210.000,00 do Programa de Segurança Alimentar em Pré-Assentamentos para 

600 famílias do Projeto Herbert de Souza. Essa foi a primeira ação do Governo do Estado 

após um ano de ausência em Engenheiro Dolabela. Os recursos foram destinados para o 

pagamento de hora de trator, sementes, compra de bola de arame, criação coletiva de frango, 

sendo repassados através do Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Bocaiúva. Cada família 

destinou R$ 50,00 para a compra de um trator.  

O repasse dos recursos ao Sindicato - e não mais à Cooperativa Nossa Lavoura - pode 

ser interpretado como uma represália à sua centralidade e arbitrariedade, constatada e 

denunciada em relatório da RURALMINAS ao final de 2000 (Correspondência Interna - 

DIFIN/004/2000). Dentre as várias irregularidades identificadas constam a pendência de 

acertos de várias notas fiscais, a realização de compras sem comprovantes e a inexistência de 

cópia de cheques emitidos. Soma-se a estas irregularidades o não repasse pela Cooperativa de 

R$ 43.000,00 referentes ao crédito de custeio e alimentação para 30 famílias.  

A ausência das organizações estatais responsáveis pelo desenvolvimento do Projeto 

Betinho e a falta de apoio da nova administração municipal deixaram o assentamento sem 

referências, configurando o isolamento dos trabalhadores. Tudo indica que restaram o 

personalismo, o clientelismo e o centralismo das decisões nas mãos do vereador e presidente 

da Cooperativa Nossa Lavoura, Almir Alkmim, única “autoridade” com o poder de decidir o 

destino do Projeto. 

A relação entre a Cooperativa Nossa Lavoura e os assentados havia entrado em 

profunda crise fazendo, ainda, aflorar problemas latentes. Dentre eles, o isolamento dos 

núcleos mais distantes situados no interior da área do Projeto. Os residentes desses núcleos 

deixaram de comparecer às reuniões na parte urbana da fazenda-cidade onde se localizava a 
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Cooperativa, seja pela descrença nos dirigentes, seja pelas longas distâncias a serem 

percorridas sem o recurso de transporte, antes disponível.  

A situação das famílias que obtiveram os primeiros créditos para custeio, consideradas 

“privilegiadas”, em contraste com a situação dos demais, aguçaram as críticas à Cooperativa. 

A estas se juntou a desconfiança causada por rumores de corrupção. O discurso adotado pela 

direção da Cooperativa como justificativa de sua existência, qual seja, a luta contra as 

relações de exploração e desigualdade, há muito não encontrava respaldo na sua prática. 

Perde-se, com isso, o poder de mobilização, porque todo sistema de representação precisa 

atualizar a história comum de que é o depositário. Ao distanciar sua prática do discurso que a 

sustentava, a direção não mais conseguiu transformar as demandas dos seus representados em 

uma agenda política a ser encaminhada a partir de uma ação coletiva. 

Em agosto de 2001, Ricardo Veloso, nomeado pelo ministro Jungmann, assume a 

coordenação do Projeto Herbert de Souza. Sua primeira iniciativa é procurar reorganizar os 

cooperados em torno do Projeto:  

 
“O processo de assentamento estava completamente paralisado, seja pelos estragos 
causados pela direção da Cooperativa, seja pela ausência de ações do INCRA/MG ou 
do governo do Estado. Porém, a maior parte dos assentados acreditava que uma nova 
forma de organização deveria ser construída. Percebi que não estavam interessados na 
liderança de técnicos, religiosos ou sindicatos, mas de uma relação mais simples e 
direta, algo que tivesse como núcleo o grupo familiar para o desenvolvimento de seus 
interesses. Percebi que havia ganho novamente uma chance de atuar politicamente, 
mas agora sem o peso de eleições e das concessões pequenas a que muitas vezes nos 
submetemos: uma obra aqui, uma cesta básica ali. Eu tive um desgaste profundo com a 
questão do voto. Agora é um novo momento de mostrar às pessoas que o Projeto 
Betinho é muito maior do que qualquer interesse, que as ações políticas virão para 
transformar as pessoas pobres deste lugar. Posso dizer que agora isto está 
acontecendo, eles estão crescendo humanamente e eu também”. (Ricardo Veloso)  

  

Em janeiro de 2002, Ricardo Veloso, articulado com o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Bocaiúva, adota medidas que contribuem para esvaziar o que restava de 

representação da Cooperativa Nossa Lavoura. É promovida a organização de associações de 

produtores, estruturadas a partir de cada núcleo de parcelamento em que havia se estruturado 

o Projeto Herbert de Souza. 

 
 
6.3 - Breve perfil dos dirigentes das associações  

 
 
A nova forma de organização dos assentados - a associação - encontra um amplo leque 

de demandas não resolvidas pela Cooperativa. São criadas 8 associações que irão representar 
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cada um dos núcleos populacionais agora existentes que, resultantes da escolha dos 

associados, vieram estimular uma maior interação entre eles, seja por identidade familiar, seja 

por local de origem ou núcleo histórico - como os povoados de Nova Dolabela, Triunfo, 

Lagoa Grande e Poço do Bento -, o que possibilitou a retomada de ações coletivas e o 

surgimento de novas formas de participação.  

O modelo de estruturação das associações é tradicional: são dirigidas por doze 

membros eleitos em assembléia geral, sendo indicados um presidente, um vice, dois 

secretários e um tesoureiro, além de sete pessoas para compor o conselho fiscal. Tem sua 

atuação pautada pela busca de ganhos de natureza instrumental.  

Seguem, abaixo, os perfis de cada uma das 8 associações, traçados a partir de visita 

realizado pelo autor em outubro de 2002 ao Projeto Betinho. Na ocasião, foram realizadas 

entrevistas com os dirigentes das Associações, quando estes avaliaram os novos rumos do 

projeto e apontaram os problemas ainda hoje enfrentados em cada um dos núcleos.  

Uma das primeiras a ser organizada foi a Associação dos Produtores da Barragem do 

Bambu, constituída por 84 famílias, na sua maioria oriunda da periferia da cidade de 

Bocaiúva. Contribuem com R$ 1,00 para a manutenção da associação e ocupam terras 

situadas entre os povoados de Nova Dolabela e Engenheiro Dolabela desde o final de 1999. 

Habitam barracos de lona sem nenhuma infra-estrutura; não dispõem de luz, de água e, nem 

mesmo de estradas. O transporte é feito por tração animal. Por isso, a maioria das crianças 

mora em casas de parentes fora do acampamento. Reúnem-se mensalmente para repassar 

informações sobre as ações do INCRA na área, necessitando de uma ampla assistência, uma 

vez que a maioria dos seus integrantes não tem conhecimento de práticas agrícolas. Afreu 

Godinho dos Santos, 46 anos, três filhos de dois casamentos, presidente da associação, tem 

experiência política baseado em vivência de sindicato e partido político. Segue o seu 

depoimento: 

 
“Quando o Ricardo teve condição de estar aqui, as coisas melhoraram na conversa 
com o INCRA. O prefeito (Alberto Caldeira) coloca muita minhoca na cabeça do Dr. 
Eloy (superintendente do INCRA), num acredita em nós. Esse prefeito é cimento, não 
traz nada prá cá. Ele queria ser o pai do assentamento, não foi, então ferro em nós... Já 
falei pro Dr. Eloy que a Cooperativa colocou gente que mora em São Paulo, mas ele 
não fez nada com essa vergonha. Todo mundo aqui passa necessidade... A Cooperativa 
é que dava alguma assistência aqui, coisa pouca. Agora, quando precisamos do trator 
para gradear eles cobram R$ 20,00 a hora. Quem pode? Atualmente, a Cooperativa, 
ela só faz-me rir. Ela está mal, e sendo errado, é difícil de endireitar... O Itamar deu 
uma freada na reforma, só veio um dinheirinho prá alimentação, que foi muito útil, e 
mais nada... Eu produzi uns 75 quilos de milho e 60 de feijão sem nenhuma ajuda. 
Saúde, nós vai prá estrada, pede carona prá ir em Bocaiúva. O Almir a gente num quer 
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saber mais. Tudo lá com eles é rolo. Moço, pobre não pode ser ladrão!”. (Afreu 
Godinho dos Santos) 6 

 

 

FIGURA 16 – AFREU GODINHO DOS SANTOS, COM O FILHO NOS BRAÇOS EM SEU CASEBRE 

 

 
 
 

Uma segunda associação é presidida por Devaldo Silva Teles, a Associação dos 

Produtores de Angico, localizada entre Engenheiro Dolabela e Poço do Bento, que agrega 97 

famílias. A maioria construiu casas de adobe e alvenaria, sendo poucas ainda abrigadas em 

lona. A proximidade do principal povoado facilita a freqüência das crianças à escola, assim 

como o acesso a outras localidades pela presença de transporte: 

 
“Nós somos 12 membros da diretoria da associação, sendo 5 mulheres eleitas, mas eu 
também sou secretário da Cooperativa Nossa Lavoura. Ajudo a organizar o pessoal. 
Nossas reuniões acontecem todas as segundas quintas-feiras de cada mês. Sou 
evangélico como muita gente daqui... A idéia do INCRA agora é setorizada, tão 
parcelando tudo, dividir tarefa com as associações e fazer uma parceria com a 
Cooperativa. Agora é hora de união, chega de tanta confusão, de briga política entre 
nós, tem que saber olhar prá frente. Deus e o trabalho é que vai fazer as coisas 
funcionaram bem”. (Devaldo Silva Teles) 7 

 

                                                           
6 Afreu Godinho dos Santos é o presidente da Associação dos Produtores da Barragem do Bambu.  Entrevista 
realizada em outubro de 2002. 
7 Devaldo Silva Teles é presidente da Associação dos Produtores de Angico.  Entrevista realizada em outubro de 
2002. 
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Constituída por 35 famílias, a Associação dos Produtores de Taboquinha está situada 

entre Nova Dolabela e o povoado de Triunfo. Algumas moram em casa de adobe, mas sem 

qualquer infra-estrutura, sendo o abastecimento de água feito por caminhão pipa da Prefeitura 

de Engenheiro Navarro, cidade de origem de parte dos associados. Pretendem abrir um poço 

artesiano, mas os planos de plantio estão prejudicados pela presença de gado de fazendeiros 

vizinhos de suas glebas. As crianças freqüentam a escola estadual sendo transportadas por 

ônibus da Prefeitura de Bocaiúva. O presidente da associação é Paulo Teixeira de Souza, 60 

anos, casado, morando com 3 filhos já adultos e que o ajudam na pequena plantação de feijão 

e milho: 
“A maioria do povo é devagar, muita ignorância, pouco estudo. O pessoal é unido, tem 
muito parente junto. Na associação a gente separa eles prá as coisas funcionar sem o 
tempo esquentar... Aqui falta forma de organizar a plantação, falta trator, semente, 
reforma nas terras que estão ficando enfraquecida, a EMATER tem solução... Teve uma 
época boa com a Cooperativa, nós juntos marcamos a gleba e o INCRA depois desfez e 
fez do jeitinho que nós fez. Eta povo besta essa gente que não acredita em nós... O 
problema aqui é os créditos da moradia, dinheiro que falta prá gente construir as 
casas. Na Cooperativa falta pulso forte. Acontece que a gente marca o trator, no outro 
dia tratado chega fulano e leva ele. O Sindicato nós temos pouca intervenção; eles 
falam que a gente tem de associar. Quem tiver mais sócio eles dão mais assistência: 
Riachinho tem mais sócio, tem mais assistência. O prefeito, esse tal, é contra nós todo, 
é contra o assentamento. O prefeito de Navarro é que manda água prá nós. Usina é 
bom, mas tinha que ser pequena prá gente tocar. O pessoal daqui não dá prá ter usina 
grande”. (Paulo Teixeira de Souza) 8 

 

FIGURA 17 – PAULO TEIXEIRA DE SOUZA, EM SUA CASA 

 

 

                                                           
8 Paulo Teixeira de Souza é presidente da Associação dos Produtores de Taboquinha.  Entrevista realizada em 
outubro de 2002. 
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A mais antiga das oito associações, que já havia sido atuante em momentos anteriores, 

é a Associação dos Moradores do Triunfo. Havia sido fundada há oito anos e, nessa nova fase, 

pôde ser reativada. Agrega 120 das 190 famílias que residem na área. Reúnem-se todas as 

segundas quartas-feiras do mês para discutirem os muitos problemas existentes. A maior parte 

das moradias foi construída em tijolo no tempo da Usina Malvina. Possui luz elétrica e a água 

provém de poço artesiano, mas é de péssima qualidade. O vice-presidente da associação é 

Manoel Vieira Ramos, 49 anos, um dos 12 eleitos para um mandato de 2 anos:  

 
“A prefeitura aqui ajuda. O Alberto Caldeira veio aqui e disse: sou contra o 
assentamento, mas é do tipo de assentamento feito. A EMATER também apresenta 
alguma coisa na área de assistência. Eles falaram em criação de peixe prá aproveitar 
aquele lago daqui. O pessoal ficou com medo de endivida, pobre tem medo de dívida, 
né... Algumas pessoas acham que a Cooperativa prejudica. Os crédito, uns 18 recebeu 
pela Cooperativa, outros num quis, alguns só pegou R$ 100,00 com medo de endivida. 
A Cooperativa dá desconto prá quem associar: o trator é R$ 18,00 a hora... O trator 
que nós compramos junto do Sindicato não trabalha. Também ele é de 600 pessoas! Eu 
não autorizei, mas o Juarez do Sindicato comprou com o dinheiro da Caritas e do 
governo estadual. Nós queremos é a nota fiscal, mas não mostra! Também deu caso de 
organização a compra da batedeira e a plantadera: isto deixa a gente esmuricido. 
Cobrar a mais não adianta. O certo era fazer sorteio prá saber onde ele vai... O 
sofrimento é demais, aqui. Problema de habitação, aqui em casa nós moramos em dez! 
Plantio é vontade da gente produzir, mas cadê trator, cadê os créditos? Esperamos pró 
ano, mas estes impedimentos atrapalha a gente.” (Manoel Vieira Ramos) 9 

 

FIGURA 18- MANOEL VIEIRA RAMOS, NA PORTA DE SUA CASA. 
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A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto Herbert de Souza/Betinho 

foi fundada em 1999, sendo organizada pela FETAEMG. É composta por 71 famílias, em sua 

maioria oriundas da periferia de Bocaiúva. As terras estão localizadas junto à margem direita 

do rio Jequitaí. Os moradores estão sob lonas, mas já existem algumas casas feitas de adobe. 

Já produzem rapadura e cachaça feitas numa micro-destilaria de propriedade da associação, 

além de feijão e milho. A maior demanda é pelo cadastramento que ainda não foi realizado, o 

que poderia apressar a entrada de créditos. Seu presidente, Nilson José Leite, 46 anos, reúne 

os associados todas as últimas quintas-feiras do mês para discutir “os novos acontecimentos 

do mês”, conforme o relato abaixo: 

 
“Nós temos apoio do Sindicato. Até o pessoal fica com ciúme, mas o trator está aí, uai, 
eles tem é que vir buscar. O INCRA tem que ter definição mais dura de quem vai ficar 
na terra, falo isso sempre. O parcelamento, de modo geral, está sendo bom. Todos aqui 
estão na mesma situação: barraco de lona e casas de adobe pra quebrar o galho. O 
ônibus está vindo buscar as crianças pra escola, mas os agentes de saúde estão 
sumidos... A Cooperativa está péssima: a prestação de contas está amarrada, estamos 
complicados por causa disto. Ela dominava o assentamento. O Sindicato nesta época 
era muito distante. Alguns, uns 18 pegaram crédito, mas a maioria não. A Cooperativa 
em si é coisa boa, mas aqui ela não coopera. Almir não fala, não xinga, não dá 
resposta. Agora está apoiando o prefeito... A relação com os moradores de Dolabela, 
tem discriminação, demorou a acordar. Os primeiros que vieram de fora ainda é 
invasor para eles. Espiritualmente aqui é melhor, a saúde da gente é boa, dinheiro é 
que a gente passa necessidade. Por isso minha mulher está em Bocaiúva até as coisas 
melhorarem, ela é costureira. Colhi milho, deu uns R$ 600,00 e ainda faço farinha. 
Então meu ganho é de R$ 100,00 por mês. Mas é melhor estar aqui do que ficar 
desempregado lá. Uma hora as coisas vão melhorar.” (Nilson José Leite) 10  

  

A Associação dos Produtores de Lagoa Grande, constituída por 70 famílias, é a única 

cuja presidência é exercida por uma mulher: Dona Dalva. Casada, vive distante da família em 

razão das péssimas condições do lugar - que fica muito longe dos outros povoados, distante 

do poço artesiano que abastece as poucas casas de alvenaria, sem luz e demais infra-estrutura. 

Muitos cadastrados esperam a aprovação do INCRA: 

 
“Meu marido mora em Bocaiúva, tem uma pequena lanchonete ambulante: o que ele 
ganha lá, dá alguma ajuda aqui; meus filhos estão em Belo Horizonte vivendo com meu 
pai, aposentado, e que lhes dá o sustento. Esperam as coisas melhorarem aqui, prá 
poderem vir de vez... Estes dois anos eu mesma plantei, eu mesma colhi, arranco e 
ajudo na capina dos outros, qualquer coisa eu faço. No ano passado, minha terra foi a 
última a ser gradeada. Faltou dinheiro, modo geral problema meu e dos meus vizinhos. 
Mesmo assim, colhi 13 sacos de milho e três saco de feijão... O governo tem que nos 
ajudar, olhar prá nós, afinal, prá que existe governo? O prefeito nós esqueceu, ele não 
dá nada para o pessoal de Dolabela, nada... Nós estamos aprendendo o que é 

                                                                                                                                                                                     
9 Manoel Vieira Ramos é vice-presidente da Associação dos Moradores de Triunfo.  Entrevista realizada em 
outubro de 2002. 
10 Nilson José Leite é presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto Herbert de 
Souza/Betinho.  Entrevista realizada em outubro de 2002. 
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associação trabalhando nela. Pagamos R$ 1,00 prá dar sustento a ela, ajudar a 
gradear. Nunca tirei um centavo dela prá ir em Bocaiúva. Tenho galinha, quatro 
porquinho e uma cabeça de gado que ganhei... O INCRA tem que resolver o problema 
de dois numa mesma área, e tirar o gado dos fazendeiros que estão maltratando a terra 
e a gente, que está sem vez... Cooperativa? Aqui ninguém teve ajuda de Cooperativa, 
ela ajuda é arrancar o coro do pessoal. O Almir, ganhou a eleição e virou prefeito 
daqui. Elegeu prá uma coisa e ele virou outro. Segundo comentário, que houve por aí, é 
que pessoas que não receberam recurso é que está assinando recibo por aí. Eu observei 
o pessoal da Cooperativa e não entrei nela. O dinheiro da Caritas ficou é com o 
Sindicato... Quero tentar ajudar o pessoal da comunidade, reunimos e fazemos uma 
oração com a comunidade. Mas não escondo atrás de Deus”.  (Dona Dalva) 11 

 
A Associação dos Produtores do Poço do Bento tem 105 famílias, 40 das quais vieram 

do antigo acampamento de Nova Esperança, e situa-se às margens da BR-135 em Montes 

Claros. Ela foi criada em janeiro de 2000, e é uma das mais produtivas: plantam milho, feijão, 

abóbora, maracujá, tomate, além de criarem gado. Seu presidente, Gilson dos Reis Santos, 45 

anos, é um homem empreendedor, de origem rural. “Nossa força veio da estrada, de muitos 

anos de luta”, é o seu relato feito em 25 de outubro de 2002: 

 
“Viemos de Nova Esperança, em grande parte. Encaramos a lona e fomos saindo dela 
devagar. Quem nos trouxe até Engenheiro Navarro foi a Maria do Rosário, da 
FETAEMG. A gente gosta daqui mais do que o pessoal daqui... O problema é que o 
INCRA está deixando nego cadastrado fora do processo. Do outro lado, o juiz e o 
delegado de Bocaiúva está bagunçando, estão deixando entrar a turminha que era 
contra e que, agora, arrependeu. Isto está prejudicando nosso pessoal, essa coisa de 
fazer cadastro na marra... Hoje, fazendo rapadura simples, é 60 que eu faço por dia. 
No final do mês, eu ganho R$ 1800,00, sem contar o plantio. Vendo de tudo. Saudade 
que eu fico é que eu estou há cinco anos, faltam coisas, não tenho medo de nada, mas 
precisa de mais organização. Todo mundo tá indo, tem seus bichinhos. Há muita 
produção de maracujá e tomate.. Aqui tem padaria, açougue, produção grande. 
Imagine, jogamos até produção de tomate fora! ...Meus filhos estudam todo dia, eu não 
deixo faltar a aula... Nós até agora dividiu mais de tudo, o que foi bom, mas agora é 
ruim, mas essa coisa vai acontecer lá na frente com a unificação das associações na 
terra. O poder de compra vai aumentar, basta que esteja preparada, não precisa ser 
grande, ter muita gente... Não sou contra o Sindicato e a Cooperativa, sou contra é a 
divisão, a atitude do Juarez que comprou trator do jeito deles, assim meio sem dá 
explicação. Essas coisas há muito vem acontecendo. É esperteza inútil. O Almir comeu, 
comeu, e depois virou cocho. Ele tem é que dançar: fazendeiro passou carro em cima 
da lavoura... Plantar mais, como? O recurso não chegou: como o INCRA paga uma 
coisa grande e cara como a fazenda do Souto, e o povo aqui fora e o gado no 
pasto?...Tem pouca mulher aqui. A cultura é a gente colocar a pessoa que tem maior 
conhecimento, tem condição de desenvolver isto. A mulher, sem discriminação, tem que 
aprender. Elas querem que os homens vão trabalhar na roça, mas elas aqui, é pau prá 
toda obra. Suamos muita roupa e elas ainda ajudam muito no campo. Elas pulam na 
carroça. Sinceras e dedicadas aos maridos, tiram leite, não se juntam. Gostam de ficar 
em cima da obrigação e da honestidade. Ciúme é com o que é da gente, a gente tem um 
pouco de gana, mas não é doentio não... Os moradores antigos, pouco tem mudado. 
Eles se encaixaram, eles encontram uma forma de conviver com a gente. Mas eles 
queriam é Usina, eles se encaixaram com o azar deles... Lá em Montes Claros tem 
gente que luta prá comprar meio quilinho de feijão. Aqui, quando chega o pessoal do 

                                                           
11 Dona Dalva é a presidente da Associação dos Produtores de Lagoa Grande.  Entrevista realizada em outubro 
de 2002. 
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INCRA e RURALMINAS, eles comem lá em casa um franguinho, uma alimentação boa. 
Aqui eu estou feliz”. (Gilson dos Reis Santos) 12 

 

Assim, como pode ser visto pelos depoimentos aqui reproduzidos, após viver um 

processo de recuos, o Projeto viu emergir uma nova forma de participação e a retomada das 

ações coletivas postas em prática pelos assentados. No entanto há, atualmente, uma forte 

segmentação na condução do Projeto Herbert de Souza, assim como uma diversidade nas 

propostas e nas práticas adotadas em cada uma das 8 associações que estão à frente do 

Projeto.  É intenção do autor acompanhar os resultados dessa nova fase. 
 

                                                           
12 Gilson dos Reis Santos é presidente da Associação dos Produtores do Poço do Bento.  Entrevista realizada em 
outubro de 2002. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Uma forma canônica e bastante utilizada de realizar o balanço de dissertações é 

elaborar um resumo articulado dos principais pontos e análises de cada capítulo e contrastá-lo 

com o(s) objetivo(s) levantado(s) inicialmente. Devido às diversas dimensões e possibilidades 

de aprofundamento do tema optamos por uma abordagem analítica onde são priorizados 

alguns “issues”, que consideramos de maior centralidade, de modo a ressaltar as 

especificidades que contrastam com o cenário nacional e explicitam a complexidade e riqueza 

do estudo de caso realizado.  

A dicotomia rural-urbano, que considerava o urbano como “locus” das atividades não 

agrícolas - indústria e serviços - e o rural como lugar das atividades de agricultura, vem 

perdendo sua importância histórica. O que se observa é uma crescente heterogeneidade de 

atividades e opções de emprego e renda não agrícolas no campo, o que tem contribuído para 

que a população residente no meio rural tenha maior estabilidade econômica e social. 

Ao se pensar em diretrizes de políticas públicas para o meio rural brasileiro não se 

pode ignorar essas tendências mais recentes de que as rendas familiares não provêm 

exclusivamente de atividades agrícolas, ou seja, não se pode desprezar o grande contingente 

de famílias não agrícolas e pluriativas1 que residem nessa zona. Entretanto, isto não significa 

que os setores populares tendam sempre a apresentar demandas comuns ou complementares. 

Pelo contrário, como ficou claro ao longo do trabalho, ocorreu um corte importante entre os 

próprios trabalhadores e assalariados que viviam nas terras da Usina Malvina. 

Colocavam-se, de um lado, grupos pertencentes ao setor mais empobrecido e menos 

organizado, que via na proposta de reforma agrária uma alternativa possível para ascender 

socialmente: pequenos produtores rurais, não proprietários, que trabalhavam com a família em 

terras da Usina com acordos informais de pagamento por produtividade; trabalhadores rurais 

de outros lugares do Norte de Minas, que optaram pelo Projeto Betinho como único caminho 

possível para a continuidade da sua luta como produtores do campo (por exemplo, o grupo 

que estava acampado na margem da estrada que liga Montes Claros ao sul da Bahia); 

                                                           
1 A pluriatividade descreve uma unidade produtiva multidimensional, em que se empreendem atividades 
agrícolas e não-agrícolas dentro e fora do estabelecimento, e pelas quais diferentes tipos de remuneração são 
recebidos (rendimentos, rendas em espécie e transferências). Shucksmit et al. (1989) assumem que a 
pluriatividade é o resultado de uma ou mais estratégias das famílias agrícolas para a diversificação de fontes de 
renda. Esses autores incluem entre as estratégias: a) a busca de novos mercados em resposta a alterações nos 
preços relativos; b) as tentativas de redução de riscos; c) as mudanças no ciclo familiar; d) as mudanças na 
dinâmica interna da família; e e) as respostas à percepção de novas oportunidades de mercado. (Fuller apud 
Graziano da Silva e Campanhola, 2000: 8) 
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parceiros em busca de terra própria; sitiantes miseráveis que passaram pela experiência do 

desmatamento provocado na região pela produção de carvão vegetal, devorados durante 

dezenas de anos pelas siderúrgicas mineiras; aposentados carentes que viram na terra a 

possibilidade de um complemento de renda, etc.  

Ainda nesse segmento incluíam-se famílias empobrecidas da periferia urbana de 

Bocaiúva, Engenheiro Navarro e cidades vizinhas, atraídas por representantes do poder local, 

prefeitos, vereadores que, frente à possibilidade concreta de realização do “assentamento em 

seus municípios”, disputaram a inserção dos "seus" trabalhadores sem terra no projeto. Isto dá 

bem a marca da diversidade e fragilidade da identidade política dos que compunham o grupo 

que defendia a reforma agrária na região.  

Por outro lado, com inserção diferente no processo produtivo, encontrava-se o 

segundo grupo, composto por funcionários da antiga usina, a maior parte deles pauperizados 

devido às dificuldades financeiras oriundas do não pagamento de míseros salários e de 

indenizações dos ex-proprietários; assalariados urbanos do Distrito Engenheiro Dolabela, com 

empregos estáveis ou não, quase todos de origem rural; micro-comerciantes; professoras do 

primeiro grau e biscateiros urbanos de várias procedências, que viviam diretamente ou 

indiretamente dependentes da produção do açúcar e do álcool.  

Frente às dificuldades enfrentadas no projeto de assentamento em curso - apesar de 

apresentarem grandes problemas em relação à inserção econômica - esses setores apoiaram, 

na sua maioria, as iniciativas infrutíferas - capitaneadas pelas antigas elites, políticos locais e 

pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Açúcar e do Álcool - que propunham o 

soerguimento da antiga Usina como uma possível alternativa para a dinamização da economia 

local. Esse movimento policlassista, que contava com a maioria dos participantes oriundos 

dos setores populares urbanos, preconizou e realizou manifestações e passeatas propugnando 

pelo fim da reforma agrária, o que foi aplaudido por organizações conservadoras de âmbito 

nacional como a TFP.  

Aqui surge um aparente paradoxo, uma vez que trabalhadores urbanos se colocam em 

oposição direta aos seus pares do campo. Na verdade, os setores urbanos, inclusive o popular 

que, historicamente, apresentavam um padrão de qualidade de vida superior aos trabalhadores 

rurais, não estavam dispostos a trocar uma trajetória de vida conhecida, ainda que difícil, por 

uma alternativa incerta e que poderia ter impactos negativos não previsíveis para os diversos 

grupos citadinos.  

Outra característica interessante do caso estudado demonstra, mais uma vez, que a 

realidade se apresenta mais rica que a teoria. Sabe-se que, segundo a tipologia de política 
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pública tradicional (Lowi,1964; Salisbury,1968; Santos,1987), a reforma agrária se apresenta 

como um caso clássico de política redistributiva, também chamada de política “Robin Hood “,  

pois retiraria recursos dos ricos para distribuir entre os pobres. Esse seria um tipo de política 

de “soma zero” - na qual para um ator ganhar outro teria que perder -, caracterizada por 

atingir dicotomicamente grandes grupos sociais.  Caracteriza, ainda, a política redistributiva, a 

presença de alianças estáveis e classistas (ricos versus pobres, patrões versus empregados; 

burgueses versus proletários, proprietários rurais versus “sem terra”, entre outras).  

Ora, no caso estudado, a variável “urbano-rural” coloca a necessidade de matizar os 

parâmetros acima mencionados, pois o que ocorre são divisões envolvendo, prioritariamente, 

por um lado, trabalhadores rurais (reais ou potenciais) extremamente pobres de origens 

bastante diferenciadas e, de outro lado, um grupo policlassista urbano, formado, 

majoritariamente, por trabalhadores pauperizados.  

A diversidade de personagens e instituições envolvidos no assentamento fez do 

Projeto “Betinho” um verdadeiro laboratório para observação privilegiada de múltiplas 

experiências, mas também causou enormes dificuldades para que fossem possíveis ações 

concretas de curto prazo por parte da CORA, que liderou esse processo. Nesse sentido, a 

questão fundamental a ser destacada no desempenho da CORA no Projeto Herbert de Souza 

foi a complexa articulação que esta foi capaz de promover entre os múltiplos atores 

institucionais relevantes diretamente envolvidos no processo de assentamento2 .  

O aparecimento de outros atores demandantes de terra, muito além das famílias 

remanescentes do velho latifúndio, foi provocado também pelo fato do assentamento ser 

objeto por excelência da ação da disputa política produzida em ano eleitoral (1998). As terras, 

os vinte mil hectares mais férteis de todo o Norte de Minas (segundo avaliação dos técnicos 

da EMATER) seriam, segundo a retórica dos mentores do projeto na época, uma possibilidade 

de “redenção da lavoura” para aquela região, o que permitiu uma exploração político-eleitoral 

desse processo. 

                                                           
2 Pode-se citar os seguintes atores relevantes desse processo: Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA);, Governo Estadual (CORA e Secretaria de Estado da Educação), Prefeitura Municipal de 
Bocaiúva, FETAEMG/STR, Cooperativa Nossa Lavoura, Assentados Rurais, Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria do Açucar e do Álcool e Associação dos Moradores do Povoado de Engenheiro Dolabela. Ressalte-se 
que - além dos atores relevantes, objeto de análise mais detalhada - participaram também, de forma indireta ou 
pontual, as seguintes entidades: Ministério da Fazenda; Poder Judiciário (federal e estadual); Secretaria Estadual 
de Agricultura e seus organismos de assistência técnica (EMATER e RURALMINAS), bem como as Secretarias 
Estaduais da Fazenda , Trabalho, e Planejamento; Prefeitura de Engenheiro Navarro; Polícia Militar de Minas 
Gerais (Comando Central e Destacamento de Montes Claros); Instituto Estadual de Florestas (IEF); Delegacia da 
Polícia Civil de Bocaiúva; organizações governamentais voltadas para o serviço de utilidade pública (CEMIG e 
COPASA) e de pesquisa (Fundação João Pinheiro), MST e entidades vinculadas às Igrejas (católica e 
pentecostais). 
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Apesar dos inúmeros atores relevantes que participaram de forma direta no processo 

de reforma agrária - para não falar de um sem número de órgãos de atuação indireta ou 

esporádica -, a maior novidade desse estudo de caso foi o papel de extrema centralidade 

desempenhado pela Comissão Operacional de Reforma Agrária (CORA), vinculada 

diretamente ao Governador do Estado, especificidade que diferencia  o caso do Projeto 

Herbert de Souza ao ser comparado com a prática dos outros governos estaduais. Outro fato 

relevante - que pode ser entendido, em grande parte, como uma contrapartida ao papel do 

mencionado órgão estadual - é a ausência do MST ou a não relevância do mesmo3, quando se 

verifica que esse movimento é o mais importante ator político do processo de reforma agrária 

em curso no Brasil. 

Nesse sentido, pode-se levantar algumas das idiossincrasias institucionais e cognitivas 

que permitiram essa experiência ímpar, que destoa bastante do cenário dominante a nível 

nacional. Concebida com uma estrutura enxuta e dotada de grande agilidade e flexibilidade 

institucional, a CORA atuava sem as amarras dos órgãos públicos tradicionais (tanto os da 

Administração Direta como os da Indireta).  

Seu alto nível de informalidade, com poucos níveis hierárquicos e sem uma rígida 

divisão do trabalho, fugia ao modelo weberiano de burocracia, que caracteriza a maioria das 

estruturas governamentais. Esse formato institucional permitiu angariar, com mais facilidade, 

apoio governamental nos diversos níveis de governo, ao facilitar a articulação direta com os 

outros órgãos governamentais que apresentassem interfaces com a questão em pauta.  

Isso lhe garantiu não só agilidade e eficiência operacional, mas também permitiu a 

busca de alternativas criativas para enfrentar o complexo problema da desapropriação. Como 

se viu, a CORA conseguiu através da aplicação de um instrumento jurídico extremamente 

inovador atingir seus objetivos de desapropriação de terras para efeitos de reforma agrária, ou 

seja, usou de forma criativa a “adjudicação” como forma de pagamento de dívidas da empresa 

com o poder público. 

 Parte desse desempenho está vinculado, também, ao envolvimento dos funcionários 

que participaram do projeto com os objetivos da CORA, bem como à forma de coordenação 

que foi colocada em prática. O trabalho era desenvolvido “em equipe”, pois todas as pessoas 

do órgão - fossem elas da área técnica ou administrativa - participavam das reuniões, das 

discussões teóricas, das decisões operacionais, dos trabalhos de campo e das reuniões com os 

                                                           
3 Na verdade, somente de forma indireta, através da participação esporádica no “Projeto Betinho” de alguns 
membros da igreja católica, que mantinham vínculos com o MST, poder-se-ia falar de uma relação tênue desse 
movimento nacional com o processo de reforma agrária em Engenheiro Dolabela. 
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assentados, sindicalistas e demais grupos da sociedade organizada. Em suma, envolvia-se a 

equipe no trabalho como um todo4.  

A maior parte do pessoal vinculado à CORA era remunerado pela Secretaria de Estado 

da Educação que, mesmo cedendo instalações modestas, equipamentos improvisados e parcos 

recursos financeiros, nunca faltou com apoio político para garantir a autonomia da Comissão. 

Esse efêmero - mas real - “insulamento burocrático”5 da CORA durante seu breve período de 

existência permitiu a adoção de um discurso progressista, fortemente impregnado de termos 

como “capital social”, cidadania e democratização que - mesmo sendo usados de forma difusa 

e nem sempre consistente - contrastava com a retórica da maior parte das Secretarias do 

Governo Estadual6.  

A equipe da CORA tinha consciência de que, na região como um todo e, em 

particular,  em Engenheiro Dolabela,  o “capital social” era muito escasso. Portanto, para 

minorar essa situação, o projeto tinha como um dos pressupostos básicos a defesa do exercício 

da cidadania, através da re-socialização dos assentados. Em outras palavras, a filosofia da 

equipe da CORA - em sintonia com o pensamento da sua Coordenação - esteve centrada em 

princípios democráticos de igualdade, inclusão e participação de todos os envolvidos, sabendo 

dos limites da legalidade (espírito conservador das leis) e das mudanças incrementais 

possíveis (apesar do desejo de transformações mais amplas, expresso nos discursos de muitos 

dos integrantes do órgão), fortemente marcadas pelo equilíbrio da correlação de forças 

existentes entre os diversos atores relevantes. 

Essa estratégia levou a uma forte coesão interna do grupo, pois seus membros 

pautavam sua ação pela noção de missão, por crenças e valores, e entre eles havia um 

empenho coletivo deliberado para realizar mudanças. Tal comportamento tornava a atuação 

da Comissão muito próxima à de um movimento social clássico, conforme a tipologia que é 

utilizada nessa dissertação. 

                                                           
4 Além da socialização de textos escritos sobre os pressupostos da política de reforma agrária da CORA, 
ocorreram encontros em fins de semana de dinâmica de grupo como forma de garantir a integração e coesão da 
equipe. 
5 Diferentemente do ocorrido com a CORA, os casos clássicos de forte “insulamento burocrático” se explicariam 
por serem órgãos estratégicos para toda a sociedade - dotados de informações e operacionalidade de alta 
tecnicidade - onde os principais atores sociais realizam um pacto de conceder maior autonomia ao órgão 
(legitimado a partir de uma retórica que enfatiza a necessidade de “atuação técnica”), como forma de evitar 
potenciais desestabilização e conflitos na correlação de forças existente, caso um determinado grupo organizado 
da sociedade possa influenciar majoritariamente as políticas desses setores considerados nevrálgicos em um 
determinado momento histórico (Nunes, 1997 ) 
6 A Secretaria de Estado da Educação - que respaldava operacionalmente e apoiava politicamente a CORA - 
poderia ser considerada uma das poucas exceções existentes. 
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Apesar do sucesso relativo da CORA, seria interessante pontuar as relações ambíguas 

- concomitantemente de apoio e fricção – mantidas com as principais agências públicas 

tradicionais de vocação rural (INCRA/MG e RURALMINAS). Em relação ao INCRA, o 

convênio realizado com o governo federal garantiu tanto o apoio de sua seção mineira como 

permitiu à CORA (no caso estudado e no restante do estado) capitanear o processo de reforma 

agrária. Entretanto, apesar da cooperação administrativa e do apoio logístico do INCRA/MG, 

percebeu-se entre o seu corpo técnico permanente um certo desconforto com as iniciativas 

heterodoxas e ousadas da nova agência estadual. Em relação à RURALMINAS as 

divergências foram bastante mais explícitas, pois - além de discordar da forma de 

encaminhamento e do discurso oficial – esta via na atuação da CORA uma ameaça 

institucional ao seu campo de atuação tradicional, ou seja, a quebra do monopólio dos 

assentamentos rurais de responsabilidade estadual. 

No que diz respeito às relações com a Prefeitura de Bocaiúva, em um primeiro 

momento, a existência de um Prefeito do PSDB, com uma tradição pessoal de participação 

social, foi estratégica para o apoio político ao projeto de assentamento, assim como garantiu, 

inclusive, uma certa simpatia com a metodologia de trabalho adotada pela CORA.  Caso a 

Prefeitura não fosse favorável ao Projeto “Betinho”, seria muito difícil enfrentar a forte 

aliança das forças oposicionistas e lograr a implementação do assentamento.  

De forma sucinta, pode-se resumir as razões do sucesso do desempenho da CORA nas 

seguintes características do órgão: a vinculação direta ao Governador, que garantiu prestígio 

institucional e político; o apoio irrestrito da Secretaria de Estado da Educação; o baixo nível 

de formalização, permitindo um grau elevado de informalidade, tanto internamente como nos 

contatos institucionais e políticos com atores governamentais nos três níveis de governo e da 

sociedade organizada (sindicatos, partidos, movimentos populares, igreja); o sentido de 

missão, ou seja, o envolvimento e identificação do pessoal técnico e funcionários com os 

objetivos da Comissão. Esse último fator explica o fato de que, mesmo dispondo de limitados 

recursos de pessoal, financeiros e operacionais (instalação, computadores, transportes), a 

Comissão pôde superar esses constrangimentos através de uma variada gama de iniciativas 

individuais.7 

Entretanto, se as características acima mencionadas permitiram a “fase heróica da 

Comissão”, elas também foram responsáveis pela dissolução da mesma na virada do Governo 

                                                           
7 Vale lembrar não só acordos informais com outros órgãos públicos através de relações pessoais da 
Coordenação e de membros da CORA, como também o uso de equipamentos pessoais dos funcionários 
(computador, automóvel, etc) para enfrentar vicissitudes de última hora que poderiam acarretar o insucesso das 
atividades programadas. 
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após as eleições de 1998. Apesar do bom desempenho da CORA - quando comparada a 

entidades tradicionais que atuam na área (RURALMINAS e o INCRA) - sua forte 

identificação com o governo anterior de Eduardo Azeredo, aliada à ausência de uma maior 

institucionalização junto à máquina governamental e à inexistência de recursos estratégicos 

relevantes (sede, quadro de pessoal próprio, rotinas de procedimentos cristalizados) foram 

responsáveis pela rápida extinção do órgão. Parafraseando o conhecido ditado popular pode-

se dizer que a CORA “foi como fogo em palha, muito forte e brilhante, mas de pequena 

duração”. 

A trajetória das instituições públicas, tanto no Brasil como no exterior, está repleta de 

exemplos de iniciativas voluntaristas realizadas à margem do aparelho tradicional do Estado e 

que deram bons frutos a curto prazo. Entretanto, o forte gasto de energia necessário para 

compensar a informalidade da entidade induz a volta da hegemonia da burocracia oficial, 

assim que se estanca um forte apoio político institucional e/ou  propicia-se uma queda do 

espírito de missão de seus membros8.  

Poder-se-ia pensar que, se houvesse preocupação com a institucionalização da nova 

entidade após a sua criação, poderia ser garantida a continuidade daquele dinamismo inicial. 

Todavia, tem-se fortes dúvidas de que a institucionalização por si só garantiria uma longa vida 

ao “período heróico” da CORA. Na ausência de movimentos e organizações que cobram e 

interagem fortemente com o Estado - como no caso analisado - a institucionalização formal 

poderia engendrar, a médio prazo, a “burocratização” do órgão na perspectiva “micheliana”.  

No referente à sua atuação operacional, a CORA inovou ao liderar o processo de 

reforma agrária estudado, levando a reboque, inclusive, entidades de trabalhadores e 

instituições historicamente vocacionadas para o tema. A forma adotada na sua iniciativa de 

intervenção seguiu a tradição brasileira de “modernização conservadora” (para usar a 

expressão cunhada por Alan Touraine), ou seja, a partir da iniciativa do Estado e não de 

grupos organizados da sociedade. 

 Assim, apesar do espírito de missão de seus membros e do desejo de implementar a 

reforma agrária e forjar organizações de trabalhadores rurais fortes e autônomas, passados 

quatro anos de sua extinção, o patrimônio amealhado nessa área é, no mínimo, bastante 

ambíguo. 

No nível institucional estadual a dinâmica gerada pela experiência da CORA levou a 

Administração Itamar Franco a criar, inicialmente, o “Grupo Especial de Acesso a Terra”, 

                                                           
8 O clássico filme “Viver”, de Akira Kurosawa - realizado no Japão do pós-guerra (1952) - trata com maestria e 
brilhantismo um fenômeno desse tipo.  
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GEAT (1999), que logo depois se transformaria em uma autarquia denominada “Instituto da 

Terra” (2000). Ainda que estruturada em bases weberianas tradicionais, essa autarquia 

avançou ao contemplar a participação dos setores organizados da sociedade - entre eles os 

movimentos sociais e os sindicatos de trabalhadores rurais - no seu Conselho Deliberativo. 

Por outro lado, no nível local de Engenheiro Dolabela o impacto da atuação da CORA 

parece bem modesto: a Cooperativa fez água e as organizações populares se balcanizaram, 

perdendo força de pressão e capacidade de propor alternativas compreensivas de médio e 

longo prazo. 

Obviamente que - como se viu ao longo da dissertação - o desempenho das 

organizações de trabalhadores no projeto de assentamento não pode ser debitado somente à 

forma de atuação da CORA. De início, o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Bocaiúva - a 

organização popular de maior peso nesse processo - apesar de sua retórica progressista, 

apresentou no âmbito local a tradição hierárquica e formalista que caracteriza a organização e 

a atuação da FETAEMG e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), às quais o Sindicato se encontra umbilicalmente acoplado. O exemplo mais 

paradigmático dessa postura foi a oposição ferrenha do Sindicato, desde o início, ao projeto 

da “Cooperativa Nossa Lavoura”, pensada como uma cooperativa de produção dos 

trabalhadores, em contraposição a uma incipiente associação proposta pela FETAEMG. 

Pode-se, no caso estudado, perceber a importância dos “trade offs” entre formatos 

institucionais e comportamento dos atores. Em um ambiente de baixa tradição cívica 

organizações hierárquicas, oficialistas e bastante assimétricas como as do “sistema” 

CONTAG parecem se adaptar melhor à realidade local de Bocaiúva e do Distrito de 

Engenheiro Dolabela do que iniciativas inovadoras como a da Cooperativa de produção ou a 

aposta na implantação de experiências alternativas de agricultura que levassem em conta a 

questão ecológica (em contraposição às práticas da EMATER), valorizando os recursos da 

natureza e os consumidores da região. No caso da Cooperativa, a inexistência de práticas 

cívicas de participação simétricas entre os trabalhadores rurais do assentamento fez com que o 

desempenho e o controle de fato dessa organização dependesse quase que exclusivamente do 

seu Presidente, o que acarretou a deterioração precoce da mesma. 

Em suma, não basta propor formas de organização dos trabalhadores mais avançadas 

se essas não se coadunam com as dimensões culturais e com as práticas cotidianas da 

população alvo.  
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS EM JULHO DE 2001. 

A - Gestores públicos 

1) Dados do entrevistado (Prefeito, Secretário Municipal, Superintendente do INCRA) 

2) Nome completo. 

3) Formação educacional 

4) Cargo que ocupou. 

5) Área em que atuou na Prefeitura de Bocaiúva. 

6) Como se deu o processo da luta dos trabalhadores e a relação desta com o poder 

público. 

7) A implementação do assentamento foi uma decisão dos trabalhadores ou do 

governo (municipal, estadual, federal). 

8) Houve investimento público no assentamento? Produção, custeio. 

9) Como você vê a relação entre o lugarejo, seus moradores e assentados. 

10) Como você analisa a atuação das entidades criadas no assentamento Betinho. 

Atenderam aos interesses dos trabalhadores? 

11) Como é a participação do pessoal do assentamento e do lugarejo de Engenheiro 

Dolabela nas decisões que afetam a comunidade – com relação a conselhos, orçamento 

participativo, políticas públicas de modo geral. 

12) Como foi a relação entre entidades associativas – cooperativas com o poder 

público. 

13) Existiu investimento em educação, saúde, saneamento básico? 

14) Quais os principais benefícios que o assentamento trouxe para Bocaiúva?  

Recursos. 

15) Como era a relação com a usina no aspecto econômico e social e da história do 

desenvolvimento de Bocaiúva. 

16) Qual o papel do poder público nesse processo de reforma agrária (falar 

especificamente da entidade que está ou estava representando). 

17) A forma de implementação do poder público foi correta? 

18) Você acha que a criação do assentamento alterou a correlação de forças políticas 

no local (lugarejo) e mesmo em Bocaiúva? Gerou novos conflitos? 
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B) Entidades Sociais – Cooperativas e associações, sindicatos dos trabalhadores 

b.1) Dados do entrevistado 

1) Nome: 

2) Cargo na entidade. Outros cargos que já teve na entidade ou na empresa. 

3) Tempo na entidade. 

4) Profissão: 

5) Se trabalha em outra forma de associação. Qual? 

 

b.2) Dados da entidade 

1) Entidade legalizada. 

2) Quando foi criada formalmente e informalmente? O que levou à sua criação? Quais 

os motivos? 

3) Quem eram as pessoas envolvidas na criação. 

4) Quantos associados tem a cooperativa ou  associação. 

5) É vinculada a outras entidades? 

6) Participam de algum conselho na cidade (assistência social, orçamento 

participativo, comissão municipal de educação)? 

7) Há uma rotatividade na direção da entidade? Tempo de mandato. 

8) Reuniões são periódicas (semanal, quinzenal ou mensal)? 

9) Médias de presença nas reuniões. 

10)Vocês acham que esta entidade (cooperativa/associação) representa os 

trabalhadores? 

 

b.3) Reforma Agrária 

1) Relação entre entidade, sindicato, prefeitura, sindicato patronal, igreja, etc... 

2) Como ocorreu o processo de luta pela terra em Engenheiro Dolabela. 

3) Há quanto tempo já existe. 

4) Esta entidade é posterior ou anterior a esta luta? 

5) Como vocês participaram desta luta. 

6) Como você vê as relações dos assentados com a população do Lugarejo de 

Engenheiro Dolabela, no início deste processo e hoje. 

7) Quais os benefícios trazidos com o assentamento. 

8) Quais os malefícios trazidos com os assentamentos. 
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C – Assentados, moradores 

1) Dados do entrevistado – Nome. 

2) Onde reside. 

3) Onde trabalha / Se trabalhou na usina. 

4) Como você chegou no assentamento, morava na comunidade de Engenheiro 

Dolabela? História pessoal. 

5) Você participa ou participou do sindicato dos trabalhadores rurais ou da usina, da 

cooperativa, outra entidade associativa, etc... 

6) Descreva-me ou fale de como é a estrutura de moradia, educação, saúde. 

7) Porque você mora na cidade? Porque não reside no assentamento ou na sua parte de 

terra? 

8) Eu sei que muitas famílias não moram no assentamento. Porque acontece isto? 

9) Vocês receberam recursos do governo para produzir?  De onde e quanto? 

10) A produção é individual ou coletiva? 

11) O que a maioria das pessoas produz? 

12) O que vocês acham da atuação da cooperativa e outras associações, como das 

mulheres? 

13) Como você avalia o processo de constituição do assentamento? Quem participou? 

Prefeito, governador, Presidente da República, outros... 

14) Como você vê a relação da comunidade com as famílias assentadas inicialmente e 

atualmente. 

15) Você participa do sindicato dos trabalhadores? Foi do sindicato, é ainda... 

16) Você percebe que houve mudanças nas relações entre as pessoas e as instituições, 

na implementação deste assentamento? 

17) Você tem percebido investimento do governo federais, estaduais, municipais na 

melhoria do assentamento? 

18) As pessoas estão produzindo muito, pouco, todas as famílias produzem? 

19) O que as pessoas produzem aqui? 

20) Os assentados têm assistência, saúde, educação, cultura e lazer, etc...? 

21) De 1997 até o presente momento como você avalia o desenvolvimento do 

assentamento em Engenheiro Dolabela? 

22) Há informações que moradores do lugarejo era contra o assentamento, reforma 

agrária.  O que levou estas pessoas a ser contra o assentamento? 
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 23) Como era a relação sua com a antiga Usina? A usina trazia dinheiro para a 

cidade? Quando isto acabou? Por que acabou? 

24) Como você percebe o processo da luta pela terra em Engenheiro Dolabela? 

25) Como você vê a relação entre vocês moradores do Distrito e os assentados no 

tocante a reforma agrária? 

26) Teve gente que vendeu a terra? As pessoas vendem a produção no lugarejo ou em 

Bocaiúva? 

 
 

ENTREVISTAS REALIZADAS ENTRE JULHO E OUTUBRO DE 2002. 
 
 

Questionário 1 

 
Nome 
Idade 
De onde veio 
E os pais 
Estado Civil 
Filhos 
Escolaridade 
Profissão 
Sindicalizado 
Partido Político 
Causa trabalhista 
Está cadastrado 
Recebeu financiamento 

 

 

Questionário 2 

Local____________  Data_____________ 
 

1) Quando informamos que seria feita a distribuição de terras da usina para os 

trabalhadores (reforma agrária), o que você pensou? 

2) Se veio de outro lugar, era trabalhador rural? Agregado? Pequeno sitiante 

(permissão para plantar em terra de fazendeiro)? Sitiante independente?  Posseiro? Por que 

saiu? 

3) Como era a vida?  

a. Recebia o pagamento em dia? 

b. Tinha médico? E remédio? 

c. Onde fazia as compras de alimentos e roupa? 
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d. Quem fazia a melhor comida na Usina? 

e. Freqüentava a Igreja? Protestante ou Católica? Centro Espírita? Acredita em 

Deus?  

f. Estudou? E os filhos? 

g. O que fazia na entressafra? 

h. Qual era a diversão? Futebol? Festa? Cinema? Pescaria? O que você mais 

gosta de fazer? E o que não gosta? 

i. Qual livro já leu? Foi a escola? 

j. Conseguia viajar para outros lugares? 

k. Onde era realizado o casamento? E o batizado? 

l. As eleições, como eram? 

m. Qual o maior amigo? 

n. Qual a pessoa mais importante que visitou a usina? 

o. Qual a melhor e a pior pessoa que conheceu (ídolo, referência)? 

p. Qual o maior sonho (desejo)? 

q. Qual foi o dia mais feliz? 

r. Quem é você, ou quem gostaria de ser? 

2) O boro existiu? Como funcionava? Qual a data? 
 

 

Questionário  3 

 

Nome                                                                                                         Idade            
Estado Civil 
Origem (incluindo os pais) 
Qtos filhos? Estudam? 
Sabe ler e escrever                                                               Profissâo 
Sindicalizado  (data)                                          Filiado a Partido Político (data) 
Tem causa trabalhista? 
Está cadastrado (data)                                       
Recebeu financiamento? 
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Questionário 4 

Modernização no campo.  Qual a diferença entre a década de 60 e 70 

1) Trato na cultura: o que mudou? A adubação era manual ou feita por caminhão 

(minhocão). 

2) Defensivos: usou avião? 

3) Colheita: continuou manual ou mecânica (colheitadeira) 

4) Administração, mudou? Continuou o feitor ou engenheiro agrônomo?  

5) Quem passou a planejar o transporte: mecânico ou administrador? 

 

Na indústria 

1) Qual a data da planta industrial? 

2) Como se mede o teor da sacarose? Com refratômetro digital? 

3) Para  extrair a sacarose, continuou usando a moenda ou difusor? 

4) As caldeiras de geração de energia como eram controladas? Painel eletrônico? 

5) Para onde ia o vinhoto? Fabricação de gás metano e adubo? 

6) O bagaço de cana continuou sendo combustível ou virou ração? 
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 
 

Afreu Godinho dos Santos, assentado, 46 anos, brasileiro, primeiro grau incompleto, 

casado, lavrador, residente na comunidade de Barragem no distrito de Engenheiro Dolabela, 

Presidente da Associação dos Produtores da Barragem do Bambu.  

Alcides Machado, assentado, 53 anos, brasileiro, analfabeto, casado, lavrador, 

residente na comunidade de Lagoa Grande no distrito de Engenheiro Dolabela, membro do 

Conselho Administrativo da Cooperativa Nossa Lavoura, e ex-funcionário da Industrial 

Malvina. 

Alexandre Sampaio, economista, 28 anos, brasileiro, solteiro, residente em Belo 

Horizonte, Coordenador Operacional da CORA (1998). 

Almir Brasilino Alkimim, assentado, 41 anos, brasileiro, alfabetizado, casado, 

vereador em Bocaiúva (PT), residente no distrito de Engenheiro Dolabela, Presidente da 

Cooperativa Nossa Lavoura e ex-funcionário da Industrial Malvina. 

Antonio Moreira, assentado, 54 anos, brasileiro, analfabeto, casado, lavrador 

aposentado, residente na comunidade de Triunfo no distrito de Engenheiro Dolabela. 

Cid J. Dutra Wildhagen, historiador e teatrólogo, 52 anos, brasileiro, divorciado, 

residente em Belo Horizonte, Pesquisador do portal As Minas Gerais, Coordenador 

Educacional do Projeto Betinho, membro da CORA (1998). 

Corina M. Rodrigues Moreira, historiadora, 35 anos, brasileira, casada, residente em 

Belo Horizonte, Secretária do Conselho Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, e da equipe educacional da CORA (1997-1998). 

Devaldo Silva Teles, assentado, 31 anos, brasileiro, alfabetizado, casado, residente em 

Engenheiro Dolabela, Presidente da Associação dos Produtores de Angico, funcionário da 

Cooperativa Nossa Lavoura.  

Dona Dalva, assentada, 58 anos, brasileira, alfabetizada, casada, residente na 

comunidade de Lagoa Grande no distrito de Engenheiro Dolabela, Presidente da Associação 

dos Produtores de Lagoa Grande. 

Eduardo Nascimento, administrador de empresa, 49 anos, brasileiro, solteiro, residente 

em Belo Horizonte, Assessor da Diretoria de Política Agrária da FETAEMG. 
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Elísio Rodrigues Prates, 65 anos, brasileiro, alfabetizado, comerciante, casado, 

residente em Engenheiro Dolabela, proprietário da única farmácia da localidade. 

Eugênio da Conceição dos Santos, assentado, 43 anos, brasileiro, analfabeto, casado, 

residente na comunidade de Triunfo no distrito de Engenheiro Dolabela, Diretor do Conselho 

Fiscal da Cooperativa Nossa Lavoura, e ex-funcionário da Industrial Malvina. 

Geraldo Souto Santos, lavrador, 81 anos, brasileiro, analfabeto, divorciado, residente 

em Bocaiúva, ex-funcionário da Cia Agro-Industrial Jequitaí e aposentado da Industrial 

Malvina S/A.  

Getúlio Pereira Amorim, assentado, 46 anos, brasileiro, alfabetizado, casado, residente 

em Engenheiro Dolabela, associado à Cooperativa Nossa Lavoura, e ex-funcionário da 

Industrial Malvina. 

Gilson dos Reis Santos, assentado, 45 anos, brasileiro, alfabetizado, casado, residente 

na comunidade de Poço do Bento no distrito de Engenheiro Dolabela, associado à 

Cooperativa Nossa Lavoura e Presidente da Associação dos Produtores do Poço do Bento 

João Batista Mares Guia, sociólogo e educador, 52 anos, brasileiro, casado, residente 

em Belo Horizonte, Consultor Educacional, Secretário Estadual da Educação de Minas Gerais 

(1996-1998) e Coordenador da AERA (1996-1997). 

João Batista Lima, educador e técnico em cooperativismo, 58 anos, brasileiro, casado, 

residente em Belo Horizonte, e da equipe educacional do CORA (1996-1998).  

João Eustáquio Batista, lavrador, 39 anos, brasileiro, analfabeto, poeta, solteiro, 

residente de Engenheiro Dolabela, falecido em 2001. 

José Geraldo Macedo, assentado, 42 anos, brasileiro, analfabeto, casado, residente em 

Engenheiro Dolabela, membro do Conselho Fiscal da Cooperativa Nossa lavoura, e ex-

funcionário da Industrial Malvina.  

José Roberto Zaponi, educador, 40 anos, brasileiro, casado, residente em Neves/MG, 

Coordenador de Política Ambiental do Parque das Mangabeiras PMBH, membro da equipe 

educacional da CORA (1996-1998).  

José Tomas Alves, aposentado, 77 anos, brasileiro, escriturário, casado, residente em 

Engenheiro Dolabela, ex-funcionário da Dollabela Portella e Cia Ltda., Cia Agro- industrial 

Jequitaí e Industrial Malvina S/A.  

Manoel Vieira Ramos, assentado, 49 anos, brasileiro, analfabeto, casado, residente na 

localidade de Triunfo no distrito de Engenheiro Dolabela, Vice-Presidente da Associação dos 

Moradores do Triunfo, associado à Cooperativa Nossa Lavoura. 
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Marco Antônio Miranda, assentado, 58 anos, brasileiro, alfabetizado, casado, residente 

na localidade de Nova Dolabela no distrito de Engenheiro Dolabela, Vice- Presidente da 

Cooperativa Nossa Lavoura.  

Maria de Jesus Marques, professora, 62 anos, brasileira, solteira, residente em 

Engenheiro Dolabela, ex-funcionária da Industrial Malvina.  

Maria Railma Alves, cientista social, 37 anos, brasileira, solteira, residente em 

Bocaiúva, Secretária de Cultura de Bocaiúva (1997-2000). 

Maria do Rosário Souto Calábria, Professora, 82 anos, brasileira, viúva, residente em 

Belo Horizonte, foi Professora e Diretora da Escola Professora Maria Dolabela, em 

Engenheiro Dolabela. 

Melchior Augusto de Melo, engenheiro agrimensor, 43 anos, brasileiro, casado, 

Superintendente do INCRA/MG (1995-2000). 

Neuza Imediato Meira, professora, 37 anos, brasileira, casada, residente em 

Engenheiro Dolabela. 

Nilson José Leite, assentado, 46 anos, brasileiro, alfabetizado, casado, residente na 

localidade de Riachinho no distrito de Engenheiro Dolabela, Presidente da Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais do Projeto Herbert de Souza/Betinho, associado à Cooperativa 

Nossa Lavoura. 

Paulo Teixeira de Souza, assentado, 60 anos, brasileiro, alfabetizado, casado, residente 

na localidade de Taboquinha no distrito de Engenheiro Dolabela, Presidente da Associação 

dos Produtores de Taboquinha, associado à Cooperativa Nossa Lavoura. 

Ricardo Afonso Veloso, advogado e professor, 37 anos, brasileiro, casado, 

Coordenador do INCRA/MG no Projeto Herbert de Souza, Prefeito de Bocaiúva (1997-2000), 

ex-membro da CPT do Norte de Minas.  

Sebastião Alexandre, assentado, 56 anos, brasileiro, alfabetizado, casado, residente em 

Engenheiro Navarro, ex-funcionário da Usina Malvina, associado à Cooperativa Nossa 

Lavoura.  

  Walter Brizola Jr, estudante de Ciências Sociais, produtor teatral, 31 anos, brasileiro, 

residente em Belo Horizonte, agente administrativo da CORA (1996-1997) e assessor da 

SETASCAD (Secretaria do Estado do Trabalho, Assistência Social da Criança e do 

Adolescente - 1998). 
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