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No que se refere à questão social entendida em um Plano de Reforma Agrária, há dois 
pontos a ressaltar. O primeiro refere-se ao problema da miséria e do desemprego que 
promovem a degradação humana na sociedade brasileira. Acho que nos tempos modernos é 
uma situação nunca vista e que gera um número de violências igualmente impensado. 
Presenciamos ademais uma degradação urbana com uma expansão periférica e a privatização 
dos serviços públicos adotada de acordo com o velho receituário.  

Esse velho receituário tanto foi usado pela Arena como pelo PDS e hoje pelo PMDB. 
Não há recursos, dizem. Não há recursos como não há imaginação criadora. Não há uma ação 
efetiva e firme de lideranças entre executivos municipais e estaduais para tentar enfrentar a 
coisa com um pouco mais de firmeza e de coragem. É o que está faltando neste país nos dias 
que correm. 

No plano econômico eu vejo três questões essenciais que devem ser colocadas no 
tocante ao desejo de uma política de reforma agrária. Na primeira questão refiro-me ao 
“problema do emprego”; a segunda diz respeito aos investimentos sociais e aos custos de 
urbanização; a terceira questão ao problema da “oferta de alimentos”. 

No tocante à mão-de-obra e ao desemprego, ainda que os conservadores viessem a 
obter resultados positivos no sentido de uma expectativa otimista para a recuperação da 
economia nacional, nós teríamos que analisar cuidadosamente alguns pontos. Primeiro, que a 
manutenção ao atraso agrário e agrícola do país é um fator de expulsão de mão-de-obra, pelo 
menos nos últimos 55 anos. Segundo, que a expansão modernizadora da agricultura brasileira, 
a partir de meados da década de 1960 é, também, por outras razões, expulsadora de mão-de-
obra. É um lado tão forte que, deixada a agricultura à sua tendência manifesta das últimas 
décadas, será inexorável uma forte contração do emprego do setor primário da economia.  

O emprego industrial, ainda que o país venha recuperar-se da crise perversa que tem 
atravessado nesta década, vai defrontar-se com uma questão crucial. Trata-se da questão do 
endividamento externo que nos força, qualquer que seja a postura política deste ou de outros 
governos que venham a se suceder, a enfatizar políticas de expansão das exportações. E isto 
exige, portanto, a necessidade de manter um alto nível de competitividade internacional em 
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nossa pauta exportadora, hoje grandemente constituída de produtos, primários em bruto e 
transformados.  

Isso exigirá um processo de atualização tecnológica e, portanto, ainda que a indústria 
volte a crescer daqui a dois anos, digamos assim, e por todo o resto da década, este 
crescimento não geraria efeito expressivo em termos de incorporação de força de trabalho na 
indústria. E incorporação de empregados no setor terciário da economia dificilmente tornar-
se-ia uma incorporação produtiva, dado que, pelos problemas da estrutura industrial, da 
complementaridade industrial e do desenvolvimento tecnológico acentuado dos chamados 
setores de ponta, dificilmente essa incorporação se daria de forma tal que a situação do 
emprego industrial fosse compensada com uma expansão produtiva do emprego terciário. 
Portanto, o quadro pode ser desenhado. É a continuidade de um terciário inchado, é a 
continuidade de uma marginalização do trabalho urbano. 

A explosão urbana, a partir da década de 1970 é acompanhada notavelmente de uma 
expansão do desemprego aberto ou disfarçado, de uma expansão dos anéis periféricos, antes 
apenas nas metrópoles, depois, nas cidades grandes, hoje, nas médias e também em muitas 
pequenas. Não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro essa explosão tem gerado 
uma degradação humana bastante violenta. Ela aparece associada com o descaso pela gestão 
pública, com a incompetência de nossos administradores públicos, com a corrupção, e pura e 
simplesmente, como herança do governo autoritário. 

O acúmulo desses fatores fez com que essa inchação, essa explosão urbana se 
manifestasse de uma maneira bastante cruel sobre as finanças públicas municipais. As cidades 
explodiram, se encheram de gente, se encheram de pobres. Pobres que fazem demandas 
bastante acentuadas por serviços públicos, mas que ao mesmo tempo não são cidadãos no 
sentido pleno da palavra, ou seja, não são cidadãos capazes de, através de um engajamento 
econômico produtivo, gerarem uma contrapartida de receitas fiscais. 

A situação fez com que nos confrontássemos permanentemente com uma propalada 
escassez de recursos, com uma dicotomia entre gastos públicos e sociais explodidos e receitas 
municipais em franca contenção ou em franco descenso. É espantoso mesmo que, estando 
muito próximo de uma Constituinte e bastante precisados de uma reforma tributária de 
emergência, não saibamos o que fazer com a receita pública das finanças municipais. 

A terceira questão se refere à oferta de alimentos. Ela está presente na proposta, mas 
não está aprofundada. Por que? Porque acreditamos que uma proposta de reforma agrária, 
ainda que iniciada com técnicas simples de cultivo, certamente com um mínimo de apoio de 
estrutura de crédito de financiamento possibilitaria uma expansão da oferta? Por uma razão 
muito simples. Na verdade, deve-se responder a essa questão com uma outra pergunta.  

O sistema capitalista de produção injetou uma acentuada quantidade de técnica e de 
capital na agricultura, nos últimos 25 anos. Porque ela, ao invés de produzir coisas para 
exportar, ou coisas para serem industrialmente transformadas, porque ela não produziu mais, 
os chamados alimentos básicos? Essa é uma pergunta fundamental a ser formulada. Acredito 
que a resposta esteja, simplesmente, no sistema de preços e na relação salários/preços.  

Ou seja, nós dispomos de uma estrutura de produção alimentar que produz alimentos 
básicos relativamente “baratos”. São alimentos que, se produzidos com a utilização de 
técnicas mais avançadas, por empresas capitalistas, teriam que, necessariamente, equalizar 
seus preços a níveis internacionais. Isso só seria compatível com um sistema absolutamente 
livre de preços agrícolas no mercado nacional. Caso assim ocorresse, resultaria numa fatal 
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explosão da estrutura e da faixa de salários. Estas coisas têm que ser ditas com todas as cores, 
com toda a sua profundidade a esse movimento conservador da classe dominante. Ele deve 
entender o que é uma estrutura de custos da produção.  

Lamentavelmente, estamos aqui, todos, propugnando um programa de reforma agrária. 
De fato, temos que deixar bem claro que estamos, a bem da verdade, fazendo uma petição 
política a esse segmento miserável da sociedade brasileira que não tem os acessos para a 
inclusão capitalista, que não pode ser submetida formalmente pelo capital, porque esse capital 
débil  e periférico não tem condições de submetê-lo. Então, nós temos que pedir desculpas a 
esses marginalizados e dizer-lhes: olha, nós vamos fazer um programa de reforma agrária, 
vamos colocar vocês nesse processo e vocês aguardem, nessa condição de trabalhadores ou 
pequenos produtores rurais, pelo menos  uns vinte anos.  

Quem sabe, daqui a vinte anos, esse capital se desenvolva, suficientemente, de tal 
forma que possa incorporá-los produtivamente na economia urbana. Acho que essa questão 
deve ser colocada com sua devida crueza para que tenhamos um entendimento um pouco mais 
sério sobre essa questão.  Dessa problemática e de sua co-irmã que é a explosão urbana. Se 
nós não atentarmos para essa problemática urbana, para a gestação da violência, estaremos 
caminhando para um beco sem saída e não para uma sociedade efetivamente democrática. 
Estou estarrecido, por exemplo, com a forma como o governo da Nova República, encaminha 
um mutirão contra a violência e divulga as medidas a serem tomadas. Elas foram reduzidas ao 
reequipamento policial e judiciário. É assim que o segmento conservador da classe dominante 
brasileira apresenta o seu receituário para o problema da crise social que nós enfrentamos. 

Finalmente, diria que a questão do financiamento da reforma agrária se apresenta 
muito preocupante. No que se refere às metas do programa de reforma agrária para o biênio 
85/86, ainda que fossem triplicados os custos que constam na proposta, orçados em 16,5 
milhões por família – acredito que estejam subestimados – eles não atingiriam 2% da correção 
monetária da dívida pública interna para este ano. Portanto, um governo com decidido apoio 
político não teria grandes dificuldades em um processo “confiscatório”, e necessariamente 
terá que ser confiscatório, de parte da dívida pública interna. Não é pedir muito, dizer que se 
retire 2% que estão engordando mais ainda esse segmento especulativo nacional, para 
financiar este primeiro momento do Programa de Reforma Agrária.2 

                                                 
2 (NA) Viria a ser  o próprio segmento conservador que aceitaria os termos do confisco praticado pelo Governo 
Collor em 1990, sobre vários  ativos financeiros privados, reduzindo fortemente a dívida pública, mas não dando 
qualquer atenção aos problemas sociais do país.  


