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Segurança Alimentar e Reforma Agrária 
 
       Wilson Cano1 
 
 

Este Seminário sobre Políticas Sociais incluiu em sua agenda, em boa hora,  os dois 
temas acima apontados. Como moderador dessa sessão, cabe-me levantar previamente 
algumas questões que permeiam ambos os temas e propor aos  participantes da mesa  
alguns comentários e informações sobre minhas indagações  bem como sobre as que o 
público aqui presente certamente fará. 

 
De início, cabe lembrar que além da forte interdependência entre si, os dois temas 

estão relacionados com boa parte  daqueles tratados   várias das 12 sessões deste Seminário. 
Como tentarei realçar, eles  também apresentam forte vinculação  com a Politica 
Econômica, especialmente com a Agrícola, a de Abastecimento, a de Comércio Exterior e 
com a Política Fundiária. Dessa forma, os temas desta sessão Dessa forma, há que 
investigar não só seus principais  aspectos próprios, a eficácia de suas próprias políticas, e 
como figuram na Agenda Política do Etsado. 

 
Comecemos   pelo da Segurança Alimentar. O tema tem sido objeto de políticas 

especiais – que podem inclusive atingir a agenda de segurança nacional – em vários países 
populosos e que apresentam dotação problemática de recursos naturais e que, ainda, 
padecem de comportamentos climáticos erráticos e prejudiciais à produção agropecuária. O 
problema se intensifica no caso de países com sérios riscos geopolíticos com seus vizinhos 
próximos.  

 
O risco, nesses países, exige radicais políticas de estoques (quantidades e preços) 

mínimos e  reguladores, uma política agrícola de alto grau de suficiência interna no 
abastecimento, e que apoie (crédito, C&T, etc) decididamente aquela produção. Ainda,  
exige  uma política de comércio exterior e de investimento externo criteriosas para com a 
questão, como fizeram o Japão e a antiga URSS, e hoje o faz a China. O risco pode 
inclusive se converter em verdadeiras tragédias de fome, em países subdesenvolvidos que 
padeçam de pelo menos parte daqueles problemas, como tem acontecido com certa 
frequência em países africanos.  

 
Mesmo para países que não apresentam os riscos  aventados para os grupos   acima 

apontados, mas que apresentam menores níveis de renda e fortes contrastes de riqueza e 
pobreza, o tema também é relevante, principalmente no plano social, como é o caso do 
Brasil. 

 
Até o início  dos anos oitenta, ainda tínhamos uma política reguladora de estoques e 

de preços mínimos, que foram sendo desmanteladas a partir dessa década, notadamente 
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com o advento do neoliberalismo. Apesar de terem sido em parte recriadas, o 
funcionamento dessas políticas e sua eficácia merece investigação permanente.  

 
A interdependência entre este tema e a Estrutura Fundiária adquire maior 

importância, sobretudo pelo fato da enorme participação da agricultura familiar na 
produção de alimentos básicos.  Face ao crescente predomínio da agricultura capitalista 
exportadora, que é altamente concentradora de financiamento e  de terra, a agricultura 
familiar e a questão  fundiária exigem particular atenção  do Estado e permanente 
investigação por parte daqueles que estudam e se preocupam com o tema. 

 
Por último, se o governo  “criou mercado” de alimentos simples para cerca de 45 

milhões de brasileiros pobres, através do Programa Bolsa Família,   cabe lembrar que oque 
está garantido nessa política é a demanda, e que julgo que seria conveniente a também 
tratar da oferta, de seu planejamento, de seus preços e de seu financiamento. 

 
Se o tema da Segurança Alimentar preocupa e envolve muitos, nos parece  não se 

passar o mesmo com o da Reforma Agrária. O tema esteve, nas décadas de 1950 a 1970,   
entre os principais da agenda política nacional (e latino-americana), tanto na esfera do 
Estado quanto, principalmente, na dos movimentos e paridos políticos de esquerda. 
 

O Censo Demográfico de 1960 mostrava que a população rural do país perfazia 

ainda 54,9% do total e a população  rural ocupada, 54,5% da PEA total, cifras que 

regionalmente apresentavam acentuadas diferenciações: eram respectivamente de  37,2% e 

de 32,7% em SP,  de cerca de 64.% e  de 66% a 70.% no NO, NE, e CO-DF. No PR e em 

SC, ambas relações se situavam em torno de 69% e no RS, em torno de 56%.  O Censo 

Demográfico de 2010 mostrava que  aquelas proporções haviam caído fortemente: a  da 

população rural na total era agora de  15,6.% e a dos ocupados na agricultura na  PEA total, 

de 13,2.%. Naquelas mesmas regiões, as cifras caíram, respectivamente,  para  4,1% e 4,3 

% em São Paulo, cerca de 26% e de   22.% no NO  e no NE, e de cerca de 14.% (em ambas 

relações) no SUL e no CO-DF. Até mesmo a atrasada agricultura do NE reduziu-a, 

modestamente, em 487 mil pessoas, o equivalente a 3% de sua população rural de 1960. 

 
Ao longo desse período, o Brasil diminuiu sua população rural em  9,5 milhões; e as 

únicas regiões que a aumentaram foram o NO (+ 2,3 milhões),  e o CO-DF (apenas + 144 
mil), regiões que compreendem a grande expansão da fronteira agrícola no período. 
Excluídas essas duas,, o restante do  Brasil diminuiu-a em 12 milhões. Assim, no período, 
graças às mudanças no crescimento demográfico, ao êxodo rural e em grande parte ao 
subemprego urbano, o problema agrário encolheu de tamanho. No período, foram muito 
modestos os esforços públicos realizados para a execução de projetos de reforma agrária. 
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O outro grande atenuante desse problema foi, sem dúvida - a grande novidade a 
partir da década de 1970 – o fato de que  que a incapacidade de criação de empregos rurais 
e a melhoria dos empregos urbanos, obrigava grande parte da população que ainda residia 
no campo, a continuar morando no campo e a  trabalhar no urbano, contingente que em 
2010 perfazia cerca de 42% da população rural. 

 
Assim, esses fatores tiveram grande importância na forte diminuição da pressão 

desse tema na agenda do Estado, desde a  ditadura, mas também após ela. De forma 
semelhante, o ímpeto desse pleito   também arrefeceu   nos movimentos sociais, 
notadamente a partir do início do século XXI.  

 
É preciso contudo deixar claro que, se bem o tema passou a ser  visto como um 

“problema menor”, ele contudo foi apenas escamoteado, continuando na verdade a ser  
causa e efeito de nossa aguda e  conhecida concentração da renda e da propriedade, agora 
em  grande parte se manifestando mais no urbano do que no rural 

. 
Chamo a atenção, contudo, de que o problema “diminuiu” mas não se extinguiu. A 

população rural continuará a diminuir, dando continuidade ao êxodo rural  e ao subemprego 
urbano, agravando ainda mais nossas mazelas urbanas, principalmente de habitação e 
saneamento. Por outro lado, um eficiente programa de reforma agrária com adequados 
crédito e assistência técnica, certamente poderia reforçar a oferta de alimentos da pequena e 
média agricultura familiar, auxiliando assim o problema da segurança alimentar e criando 
verdadeiras “portas de saída” ao programa  Bolsa Família, questão esta que parece não 
preocupar nossos governantes.  

 
Alegar falta de recursos públicos para realizar a reforma agrária tem pouco sentido, 

quando se sabe que o investimento necessário para assentar uma família no campo é cerca 
de 10 vezes menor do que na indústria. Assim, o governo deveria executar um amplo 
programa de reforma agrária, distribuindo assim a pessoas  pobres, e não apenas  uma cesta 
alimentar,  a qual não lhes dá nenhuma forma de empoderamento econômico,  e portanto é 
ineficaz para enfrentar o problema da grave desigualdade na distribuição da renda pessoal 
do país.  

 


