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JZES UMO 

O objetivo deste tabalho estudar a mobilização cam 

ponesa ocorrida no estado do Rio de Janeiro, entre os 	anos 

de 1950 é de 1964, associando-a à competição entre 	diversos 

grupos e partidos políticos em torno do campesinato. Num pri 

melro momento,_ identificamos a região do estado a partir da 

qual as lutasdos lavradores se iniciaram, caracterizando, tam 

brn, os atores sociais nelas envolvidos. Em segundo 	lugar, 

reconstituímos o processo de organização dos lavradores, 	a 

tentando para suas mudanças ao longo do tempo e, também, para 

quem detinha o controle das organizac6es. Em terceiro, 

racterizarnos as principais formas de luta dos lavradores, as 

suas modficaç6es e sua intensificação noinicio 	dos 	anos 

1960. No quarto capitulo, arrolamos as principais forças 	em 

presença no campo fluminense, indicando suas posturas em re 

lação aos lavradores. Finalmente, analisamos a qUestão da com 

petição entre aquelas forças, suas diferentes formas "e seus 

desdobramentos ao nivel da mobilização camponesa. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho lida, em termos gerais., com o proces-

so de inserção poli tica do campesinato. No Brasil, este pro- 

cesso se dá a partir dos anos 1950. É neste momento que, 	a 

travas de sua mobilização, o camponês, ate-  então excluído 

restrito a aparições eventuais no noticiário policial, 	ou 

em manifestações de cunho messiânico, começa a se afirmar co 

mo um novo ator na cena política brasileira. Na medida 	em 

que isto ocorre, porém, ele também se transforma em alvo das 

disputas entre grupos e partidos pelo poder de representá-

lo, de falar em seu nome, de expressar os seus interesses lê 

gitimos. 

De forma mais especifica, procuramos ver corno este 

processo geral transcorreu no antigo estado do Rio de Janei-

ro, entre os anos 1950 e 1964. Aqui também, apolitizaço da 

questão agrária e das ações camponesas acirrou o 	processo 

de competição entre diversas forças. Assim, tentamos. - bus-

car os nexos entre a mobilização camponesa e as disputas P2 

l3ticas que, no estado, se deram em torno do campesinato. 

Nosso interesse pelo caso do estado do Rio no 	á 

recente. Ele vem desde 1977 quando, atravás de um 	estágio 

no CPDOC, começamos a trabalhar com a professora Aspásia Ca 

margo em suas pescíuisas sobre a questão agrária no 	Brasil. 

Chamou-nos então a atencio, o fato de que, embora já houves 

se uma reflexão sobre o movimento camponês no Nordeste, com 

a ação das Ligas Camponesas e dos Sindicatos de 	Trabalhado 

( 
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res Rurais, nada havia sido produzido sobre o Rio de Janei - 

ro. E este vazio nos parecia ainda mais estranho quando, 	a 

pesar da notoriedade das Ligas, era em grande parte no esta-

do do Rio, que j.ornais de linha conservadora buscavam seus 

exemplos de agitação no campo, com ocupações de terras e cho 

ques armados entre lavradores e a polícia. 

Na verdade, algumas sondagens e pesquisas iniciais 

Ja vinham sendo feitas, particularmente pelos professores E 

irane Cantarino e Afrânio Garcia Jr. Foi do contato com es-

te último, então professor do PPGAS e assessor da FETAG-RJ 

que resultou nossa primeira investida, um levantamento exaus 

tivo do jornal Luta Democrática, que pertenceu ao ex-deputa 

do Tenõrio Cavalcanti, entre-os anos 1960 e 1964. 	Segundo 

algumas antigas lideranças camponesas fluminenses, o jornal 

co-bria de forma sistemática as lutas ocorridas no estado, e 

o próprio Tenório nelas teria tido alguma participação. 

O levantamento realizado confirmou amplamente 	as 

informações e, a partir dele, conseguimos reunir uma grande 

quantidade de dados. Dele resultaram, ainda, dois trabalhos 

nossos centrados na verso da Luta sobre as mobilizações carn 

ponesas ocorridas no estado e a atuação, nelas, do grupo de 

Tenório Cavalcanti. (Grynszpan, 1982 e 1982a) 

Aid&ia central desta dissertação, no entanto, sur 

giu a partir das discussaes de um curso sobre Movimentos So 

dais ministrado pelo professor Moacir Palmeira, no 	PPGAS, 

em 1983. O curso tinha por base a critica a urna certa divi- 

____________ 	 -- 



o do trabalho àcadmico existente, pela qual os antropôlo-

gos delegavam a tarefa de pensar a participação dos campone 

es na política a outros cientistas sociais. Paradoxal, 	es 

ta divisão no parecia levar em conta que a presença do Es-

tado e constitutiva das próprias definições de camponês. As 

sim, enquanto os antropólogos se limitavam às relações 	so- 

ciais que transcorriam no pequeno inundo camponês, indo, no 

mximo, ate aquesto de corno se operava a mediação 	entre 

este mundo e a sociedade abrangente, os outros 	cientistas 

pensavam a grande política. 	 - 

Desta forma, o que ocorria e que, além de se produ 

• zir uma visão espacializada da política, vedava-se também a 

possibilidade de incorporar, na análise da participação 	do 

• campesinato na grande política, os aspectos específicos 	da 

organização social camponesa. Igualava-se a participação na 

grande política à ação de classe. Neste sentido, a reflexão 

se resumia à possibilidade, ou não, do campesinato se consti 

tuir e agir enquanto classe, ou, no rnãximo, a quais 	seriam 

as camadas camponesas verdadeiramente revolucionárias. 

A proposta -do curso era, assim, um convite a que se 

buscasse saídas para este c3:rculo vicioso, tentanto 	pensar 

o problema. Para isso, uma das 	questões 

sugeridas por Moacir Palmeira era, justamente, a de "como a4 

)te.aç6e4 poi-tcica6 podam nioiLda,'i. a Ldentidada 4oe-La.t de 	uma 

ca4e excuZda da po-L-tLca, ou de como uma c.ac exc'uZda 

da- potZtca pode 4e.k objeto de aç-õeó e dL-sputa poUti.ca.ó." 

3 
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Este trabalho 	uma- tentativa de, juntando nossa e 

poriência de historiador com nossa forrnaço em Antropologia, 

explorar algumas questões que, hoje, so colocadas pelos an 

tropólogos. Acreditamos que, com ele, estaremos 	contribuin 

do para enriquecer as reflexões acerca da relaçio entre cani- 

pcsinato e política. Além disso, estaremos concorrendo, 	a 

través da análise de um caso pouco estudado como o cio Rio 

de Janeiro, pira um melhor. conhecimento sobre a intensa, 	e 

inédita, mobi.lizaçao camponesa ocorrida no Brasil nos 	anos 

que antecederam o Golpe de 1964. 

Os cortes cronológicos que, delimitaram nossa pesuui 

sã se justificam em função do nosso objeto de estudo. 	Os 

anos 1950 marcam o início no apenas de um processo de mobi-

lizaço, mas também de reconhecimento político, do carnpesina- 

• to. As primeiras organizaç6es camponesas começam, então, 	a 

se afirmar no estado do Rio, e suas lutas passam a ser noti-

ciadas pelos jornais de forma recorrente. Como parte dessas 

lutas, os lavradores começam a realizar manifestações nas ci 

dades, buscando-a solidariedade da população urbana, cobran' 

do soluç6es aos políticos e ao Governo. Neste processo 	de 

afirmação, algumas forças procurarão atuar junto aos lavrado 

res, competindo entre si. A competição, no entanto, como ve 

remos, terá seus reflexos sobre a própria mobi1izaço 	dos 

lavradores, produzindo, já no início dos anos 1960, uma 	in 

tensificaçio e unia radicalização das lutas. Este 	processo, 

contudo, será SUSCflSO pelo Golpe de 1964, que terminará com 

a competiço e impor, também, a desmobilização. 
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Desenvolvemos nossa pesquisa com dois tipos de fon 

Les: periódicos de época, fundamentalmente jornais, e entre - 

vistas. Em ambos os casos, o critério de seleção foi o de que 

deveriam expressar as posiçaes e os pontos de vista das diver 

Gas forças envolvidas na disputa política em torno dos lavra-

dores. Neste sentido, os jornais foram tratados, também eles, 

corno elementos das disputas, como veiculos das posiçes 	era 

luta, além é claro, de fontes de informações mais substanti - 

vas o, como datas, lugares e nomes. 

Nossa pesquisa inicial na Luta Democrática, 	assim 

como conversas com pessoas qúe também vinham desenvolvendo pes 

quisas sobre o Rio de Janeiro, permitiram a identificação de 

algumas das forças que atuaram no campo neste estado. 	Desta 

forma, foram definidos, a principio, sete jornais que seriam 

exaustivamente levantados. Primeiramente, compietaramos 	o 

levantamento da Luta, estendendo-o até 1954, ano em que 	foi 

criado o jornal. O segundo era o ultima Hora, em sua edição 

para o estado do Rio. Este jornal expressava as posiç6es 	do 

Partido Trabalhista Brasileiro, e cobriu o período de 1959 a 

1964. Em terceiro lugar vinha Terra Livre, õrgão vinculado à 

União dos Lavradores e Trabalhadores Agricolas do Brasil, de 

influência comunista. O período cue abrangia ia de 1954 	a 

1964. Em quarto estava Liga, periódico das Ligas Camponesas 

que circulou entre 1962 e 1964. O quinto era Novos Rumos, jor 

flal do PCB criado em 1959 e que se manteve até 1964. Finalmen 

te, vinham Correio da 1anhã e O Estado de So Paulo, ambos 

de postura conservadora, apesar das nuanças. Eles eram 	jor- 

nais nacionais e circularam durante todo o periodo abrangido 
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pc;quisa. Sua nclusio tinha por objetivo avaliar as re 

))(LCUSOCS nacionais das mobi.lizaç6os camponesas ocorridas no 

Lado do Rio. Alem disso visvamos, atravs destes jornais, 

colher os pontos- de vista favoráveis aos proprietários, 	a 

fint de incorpora-los à nossa análise. 

- 	A idéia que tínhamos era de que, na medida em que a 

pesquisa avançasse, novos jornais poderiam ser agregados 	à 

lista iricia1. •De fato, a extensão do levantamento da Luta De 

mocrtica permitiu descobrir que o diário Imprensa Popular 

ligado ao PCB e que circulou até 1958, tanbm fazia a cobcrtu 

ra das lutas camponesas do estado do. Rio. Por outro lado, 	o 

Jornal O Sernánrio, igualmente de esquerda, foi incluído urna 

vez que abrigou, até 1962, quando foi criado Liga, alguns jor 

halistas vinculados às Ligas Camponesas. Tarnbrn o Jornal 	do 

Brasil, de postura liberal, cobriu com certa freqüência, 	a 

partir de fins dos anos 1950, os problemas do campo flumi - 

nense. Ele transcrevia algumas declaraç6es de lavradores e, 

por no ser diretamente envolvido com nenhuma das forças 	em 

disputa, fornecia dados interessantes para a relativizaço das 

informaç6es dos outros jornais. 

À1m destes periódicos, a necessidade de -trabalhar 

com as posiç6es do PCB acerca da 'questão agrária e da síndica 

lizaço rural, levou-nos a investir na revista Problemas, que 

tinha uni caráter teór.ico. Outro jornal comunista que foi 	lo 

vantado, este, porém, tendo em vista a atuação do P03 	no 

campo no período anterior àquele abrangido pela nossa pesqui-

sa, foi A Classe Operaria. 
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Finalmente, foram consultados tambrn, mas de 	forma 

	

ai;sisLcmtica, tendo por objetivo apenas complementar 	infor 

acerca de um ou outro evento, os seguintes 	periódi- 

cos: o Dia, O Fluminense e Tribuna da Imprensa, além da revis 

ta o Cruzeiro. 

Os periõdicos foram pesquisados na Biblioteca Nacio-

nal, no Rio de. Janeiro. As únicas exceções foram a Liga e A 

Classe Operaria, cujo levantamento foi feito no Projeto de Me 

mória do Trabalho Industrial no Rio de Janeiro, do Instituto 

de História Social Brasileira, tambõm no Rio de Janeiro. 

• A pesquisa nos.periódicos se mostrou riciussirna, de 

la tendo resultado uma grande quantidade de informações. 	o 

resultado final, • entretanto, no foi homogêneo, o que 	pode 

ser um reflexo da própria força efetiva de cada um dos grupos 

em disputa. Consideramos, contudo, que a posiçio dos proprie 

trios, por exemplo, no ficou bem representada. O Correio da 

Manhã e OEstado de São Paulo traziam algumas de suas ma 

nifestaçes que, comparativamente com as dos outros 	grupos, 

foram poucas, Algumas razões para isso serto vistas adiante. 

Por agora, gostaríamos de ressaltar aue, talvez, os propriet 

rios expressassem as suas posiç6es, preferencialmente, atra-

vós de outros meios. De qualquer forma, a questão dos proprie 

trios já õ, por si só, •bastante complexa, e exigiria 	ela 

mesma um investimento especifico em pesquisa. 

Outra força, que no foi contemolada, em termos 	de 

periódicos, foi a Fedcraço dos Crcu1os Operrios Fluminen - 

- 



., ligada a Igreja e que, -no campo, atuava através de 	uma 

federaçío cio lavradores, em oposição a uma outra organizaço 

próxima aos comunistas. Soubemos da existência de um boletim 

que cobria as suas atividades, mas no conseguimos ter acesso 

a ele. 

Foi o levantamento em periódicos que nos 	permitiu 

csboçar.uma primeira lista d:nomes que deveriam ser entrevis-

tados. Os demais for,-2.m surgindo a partir das próprias entre - 

vistas. Sendo nosso objetivo analisar a relação entre a mobi-

lização camponesa e a competição política em torno do campesi 

nato, trabalhamos com pessoas que expressavam as forças 	em 

presença,. lideres, assessores, ativistas, militantes, tcni - 

cos e políticos. 

O trabalho de pesquisa, ainda mais em se tratando de 

processos ocorridos anos atrás, envolve uma demorada investi-

- gaço, através da qual a teia de atores relacionados a um de 

terminado evento vai sendo lenta e cuidadosamente reconstitui 

cia. Nem sempre, entretanto, a reconstituição e possível 	e , 

mesmo que seja, isto no significa, necessariamente, que 	se 

va conseguir ter acesso aqueles atores. É difícil, depois de 

anos, refazer as suas trajetórias de forma a saber onde eles 

podem ser encontrados no momento da pesquisa, ou mesmose 	a 

inda estão vivos. Além disso, eles podem-não estar dispostos, 

ou cm condiç6cs, de dar o seu depoimento. 

No nosso caso especifico, ha-  um agravante. 	Estamos 

estudando um processo relativamente recente, profundamente re 

11 

-- 	 -.----- 
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.com o momento que vivemos hoje. A intensa participa 

e a polarização políticas, então ocorridas levaram a cue, 

conjuntura posterior, algumas pessoas sofressem prisões 

e perseguiçOeS que marcaram de forma incisiva, ou mesmo de- 

z cstruturaram, suas vidas. Por isso mesmo, muitas delas 	te- 

dar declaraç6es que possam vir a cpmprometê-las. Outras, 

porem, resistem em falar justamente porque, antes do 	Golpe, 

desempenharam papéis que, pelos padrões atuais, ou pelas fun-

ç6esque ocupam, seriam vistos de forma negativa, comprometen 

doa imagem que possuem hoje. 

Destarte, um trabalho como o nosso exige uma boa do 

e de convencimento e de confiança, o que nem sempre é possi 

vel de se obter num breve e único contato. O pesquisador, as 

sim, pode ser obrigado investir diversas vezes, e de diversas 

formas, sobre urna mesma pessoa, fazendo tambe5m longos e 	in- 

fruUferos deslocamentos. Nestes casos, dois elementos 	aue, 

certamente, influem, são as referências do pesciuisador, aqui- 

lo que ele, é, suas relações, e os intermediários, isto é, 	o 

elo de ligação entre o pesquisador e o informante. 

Todos os problemas acima arrolados, partibularrrente. a 

queles relacionados com o tipo de engajamento politico 	dos 

informantes no período pesquisado, associados ao fato de crue 

a quase totalidade de nossas entrevistas foram realizadas en 

tre os meses de março e agosto de 1986, sendo que, desde 	en 

tão, alguns novos elementos surgiram na conjuntura poflticado 

Pais, levaram-nos a optar por omitir os nomes dos entrevista 

dos ainda que, naquela ocasio, nem todos nos tenham explíci- 
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t3mente pedido para faz-1o. A única exceção e o ex-governa - 

dor. Badger da Silveira, a ouem entrevistamos ainda em 	19811  

juntamente com o professor José Ribas Vieira, do Departamento 

de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense. 	O 

depoimento cio ex-governador fluminense se encontra depositado 

no Setor de História Oral do CPDOC. 

Foram realizadas, ao todo, dezoito entrevistas, além 

da de Badger da Silveira. Seis delas são de líderes canipone-

ses vinculados ao grupo mais próximo ao PCB, e que atuava na 

Federação das Associações de Lavradores e Trabalhadores Agr- 

colas do Estado do Rio de Janeiro. Três destes lideres 	ti- 

nham atuação no município de Duque de Caxias, um em Itabora, 

outro em Mag& e, finalmente, o ultimo em Nova Iguaçu. Tanto o 

de Nag& quanto o de Nova Iguaçu tiveram forte atuação na Lede 

ração e no movimento ao nve1 do estado como i..ini todo. E ainda 

dentro deste grupo, foram entrevistados uni antigo advogado da 

federação, um ex-parlamentar ligado ao PCB e um antigo mil! - 

tante comunista que atuou como um dos responsveis pela se-

ção de campo do Partido a partir de fins dos anos 1950. 

Dois dos entrevistados haviam perténciclo às 	.Ligas 

Camponesas, na posição de dirigentes. Nenhum dos dois era la 

vrador. Um deles foi um dos dirigentes da Liga ciue havia 	em 

Cachoeiras de Nacacu. O outro, jornalista, atuou como assis - 

tente da Liga de Campos. 

Da parte da Federação dos Círculos Ooerrios Flurni - 

fleflses, pudemos entrevistar, tanibErn, duas pessoas. Uma cicias 



havia sido presidente desta federaço. A outra, fazia o traba 

lho de assistência na formação de organizaç6es camponesas. 1 

gualmente aqui no nos foi possível. ter acesso a informantes 

do origem camponesa. 

Foi tambm entrevistado um antigo t&cnico do chamado 

plano de Ação Agrária, órgão do Governo estadual que 	lidava 

com os problemas agrários. Este técnico atuou no Plano duran-

te a gestão de seu último diretor, o padre Antanho da Costa 

Carvalho, que foi quem o convidou a ir para aquele ôrgo, 	e 

que ocupava uma importante posição na Federação dos Círculos 

Operrios Fluminenses. 

Ainda cora relação. ao  Plano de Ação Agrária, foi tam 

bem entrevistada uma pessoa que teve destacada atuaçio no 5r 

çjo, ainda em sua primeira direção, no Governo de Roberto Sil 

veira, com quem tinha estreita ligação. 

Finalmente, cabe destacar dois outros entrevistados. 

O primeiro, um antigo técnico do Instituto Nacional de Imi 

graço e Colonização, 6rgo do Ninistrio da Agricultura que 

foi absorvido pela Superintendência de Política Agrária, cria 

da já no Governo João Goulart. Este tacnico atuou como admi-

nistrador de um dos núcleos coloniais existentes no estado do 

Rio, e que foi tarnb&n urna das áreas onde ocorreram lutas pe- 

la terra. E o último entrevistado se trata, justamente, 	de 

um proprietãrio rural, dono de terras numa das áreas 	tradi- 

cionais do estado, e que ocupou durante um largo período 	um 

Importante cargo de direção na entidade que representava 	os 

.. 	., 	. 	. 	........................,.- 	...... 	•.: 



interesses dos proprietários no estado. 

Além destas, utilizamos tarnbõrn algumas entrevistas 

com um destacado líder da Federação das Associações de Lavra- 

dores e Trabalhadores Agrícolas, realizadas por Afrânio 	e 

1arie France Garcia durante o ano de 1980 e dentro, portanto, 

de um quadro de preocupações diferente do nosso. 

Em termos de documentação, o acesso a ela foi bas 

tante restrito. A dos sindicatos foi, em grande parte, des-

truída após o Golpe de 1964. Quanto à dos 6rgos oficiais 

ela se encontra dispersa. Os poucos documentos a que tivemos 

acesso faziam parte de coleções ressoais. Eles so 	referen 

tes, basicamente, à atuação de alguns 6rgos oficiais. 	Uns 

'poucos, porem, so relativos à Federação dos Circulos opera 

rios. Afora isso, consultamos a documentaço.da seção flumi-

nense do Partido Social Democrático. Nela,entretanto, no en 

contramos informações significativas. 

Nossa dissertação esta dividida em cinco capítulos..  

No prirneiro,procuramos reconstituir as relações sociais 	e 

xistentes no campo fluminense, de forma a poder explicar o 

1flCjO das lutas, bem como identificar os atores sociais ne 

lãs envolvidos. Para tanto, partimos dos próprios 	relatos 

das lutas feitos pelos jornais.' Acui, contudo, um 	problema 

se apresentava. Os jornais só se voltam para as lutas 	em 

seus aspectos mais espetaculares, no atentando para os múl-

tiplos atos e .relaç6es que antecedem a sua eç1oso. Pudemos, 

nó entanto, perceber algumas recorrnc±as entre estes 	rela 

12 
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ios e as informaç.es  cue obtivemos cm nossas entrevistas. Vi 

mos,também, que estes dados tinham urna correspondência com 

alguns processos apontados em trabalhos de historiadores 	e 

geógrafos. Desta forma, foi possível fazer um pequeno histó- 

rico do estado, retornando aquelas relac6es, delimitando 	a o 

região a partir da qual as lutas se iniciaram e indicando as 

raZõeS para isso. 

No segundo capitulo, fazemos um estudo sobre o pro-

cesso de organização dos lavradores no estado. Neste estudo, e 

procuramos explicar o inicio deste processo, acompanhando 

igualmente, as suas transformaçes ao longo do tempo. 	Um 

aspecto básico, tarnbrn tratado aqui, 	o de quem são os 	la 

vradores que participam e controlam as organizaçaes. 

O terceiro capitulo lida com a mobilização propria- 

mente. Nele analisamos as principais formas de luta dos 	la 

vradores, suas reivinaicaçaes, como eram organizadas e desen 

volvidas, quem as liderava e delas participava, formas de so 

lidariedade e seus desdobramentos. Atentamos para 	algumas 

transformaç6es nestas formas de luta durante o periodo pes-

quisado, indicando uma.intensificaço da mobilizaço na medi 

da em que nos aproximamos de 1964. 

Iniciamos o quarto capitulo chamando a atenç para 

a necessidade de se relacionar a intensificaço da mobiliza-

ção com as competições politicas em torno do campesinato. A 

seguir, descrevemos cada urna das forças em disputa, indican-

do o tipo de relação que mantinham umas com as outras. 



3.4 

No quinto captulo,.cnfim, & que a cometiço pro- 

pria mente e analisada em relaço mobilização. 	Procuramos 

indicar, aqui, a existência de diferentes mõveis de disput.a. 

1ais ainda, buscamos mostrar como, no sistema cio relaç6escue 

se estabeleceu, os agentes foram levados a radicalizar 	as 

suas posiç6es, indo mesmo alem de seus objetivos program5ti 

cos iniciais. E esta radicalização, por sua vez, teve refle-

xos ao nivel da mobilização, 

1 
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1. A BAIXADA E O INTCJO DAS LUTAS 

Ao percorrer alguns jornais fluminenses dos anos 

que antececleramo Golpe de 1964, o leitor desatento 	poderá 

no se aperceber das escassas e isoladas denuncias sobre a 

• "xpeoJLcvçcio" de lavradores em municípios como Itaocara, Bar 

ra Mansa, Vassouras e Valença. Casos como o da Fazenda Secre 

tário, em Vassouras, onde o lavrador, além de entregar a ter 

ça parte do que produzia ao proprietário, tinha que pagar 

uma taxa de pastagem mesmo que seus animais no se alimentas 

s.em com o pasto da fazenda, são esparsos e ocupam espaço re-

duzido nos periódicos. 3  

Já as not5cias sobre reivindicaç6es e movimentos 

dos trabalhadores rurais das áreas canavieiras, 	muito pro- 

vavelmente, despertar-5o a atenção do leitor. Embora localiza 

das principalmente na área de Campos, com eventuais, ou mes-

mo raras, referências à Usina Tanguá, no municipio de Itabo 

rai, as reportagens sobre más condiç6es de vida e de traba-

lho, bem como sobre paralisa6es e greves daqueles trabalha 

dores por motivos salariais, entre outros, são um pouco mais 

constantes e merecem um destaque maior. (2) 

(1) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 22/08/ 
1961, PS. 

(2) Ver, por exemplo, Imprersa.Ponu1ar: 15/02/1952, p5; 17/ 
10/1953, pS; 16/08/1955, p6. tiltima flora, edição do esta 
do cio Rio de Janeiro, 13/11/1962, p5. 
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O mesmo leitor, contudo, não poderá deixar de notar 

jnmeras noticias sobre despejos de lavradores que vinham 

ocorrendo em diversos municipi.os do estado do Rio de Janei- 

ro. 	 - 

A leitura dos jornais nos sugere que, pela sua gran 

de recorrência, pela sua abrangência espacial, pelo 	nitmero 

de pessoas envolvidas, pelos seus aspectos dramáticos e vio 

lentos, com tiros, espancamentos, queima -de casas e destrui 

ção de plantações, o despejo de lavradores das terras que o 

cupavamn há vários anos era o principal problema social exis-

tente no campo fluminense entre 1950 e o in[cio da década de 

1.960. Esta percepção é reforçada pela memória dos atores que 

viveram aqueles processos, quaisquer que sejam as suas vin- 

culações politicas e ideológicas. Tanto antigos 	militantes 

do Partido Comunista Brasileiro (PCB) quanto ativistas catõ 

licos quando. prguntados, hoje, sobre os problemas 	básicos 

então existentes na área rural do estado, lembram-se imedia-

tamente dos despejos. 3  

A intensidade com que eles vinham ocorrendo 	pode 

ser aferida pelas declarações de um lider camponês de Duque 

do Caxias, ao descrever os problemas enfrentados pelos lavra 

dores da Fazenda São Lourenço, localizada naquele mesmo muni 

Cipio: 

(3) José Pureza, antiga -liderança camponesa fluminense, tam 
hirt faz diversas referências aos despejos em suas 	mcm6 
rias. (Pureza, 1982). 
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"Pobue de 1952 a. 1961 houve despejo. Ne4 
4a epoca 6oí 40 despejo, um em cinza 	do 
o1L-to, um em c-ímC do ou-to. N54 	tÁvCmo4 
dez anos b,'tando a em JuZzo. Qua4e. que 

• de 4C
qj 

 em 4e.L4 mC.Se4 tLnIlaL 	Um depe- 
30 i,( 

•Respaldados ou não por ordens judiciais, os 	despe 

jos de lavradores ocorreram em diversos municípios. Eles 	a 

brangeram areas desde São João da Barra e Maca, ao Norte do 

estado, at Barra Mansa e Vassouras, passando por Cabo Frio, 

Caserniro de Abreu, Miracema, Paracarnbi, Silva Jardim, Traja 

no de Morais e Vassouras. Sua região de maior incidência, no 

entanto, foi aquela mais próxima à cidade do Rio de Janeiro 

eà Baia de Guanabara, destacando-se os municípios de Cacho-

eiras de Macacu, Itaborai, Itagual e, particularmente, Duque 

-de Caxias, Nova Iguaçu e Maga. 

É comum ouvirmos de pessoas que vivenciaram os pro 

biemas do campo fluminense, durante os anos 1950 e 	inicio 

dos 1960, a caracterização da região ao redor da cidade 	do 

Rio de Janeiro, à qual se referem como Baixada 	Fluminense, 

ou simplesmente Baixada, como sendo bastante critica. 	Esta 

opinião parecia ser corfente )a naquela epoca, corno podemos 

perceber por um artigo do jornalista Maurício Hill, publica 

do em meados de 1962 no di&rÏo Ültima Hora. Segundo ele, nu 

ma comparação com urna das regiões do país onde havia urna gri 

• (4) As datas mencionadas, 1952 e 1961, referem-se ao primei 
ro grande despejo ocorrido na fazenda e à sua desapro 
priação pelo Governo estadual, resoectivamente. 
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tante situaçio de'miséria conde proliferavam as Ligas Campo 

a Baixada era o "Nod4t 4ern 	6eca". 	De acordo com 

	

j 11, havia, naquelas terras que se situavarn "Ct4 po/L.ta4 	da 

Guanabct'La", cerca de cinco mil famílias camponesas ameaçadas 

de despejo. 	(Hill, 1962: 5) 

Na verdade, o termo Baixada Fluminense, tal como u 

ualmente empregado hoje, e em parte também naquele período, 

t- em uma conotação marcamente urbana. Ele se refere a quatro 

municípios mais próximos e com estreitos vínculos com a ci- 

dade do Rio d.e Janeiro, que são Duque de Caxias, Nova 	Iquz 

çu, Nilôjolis e São Jogo de Menti, estes dois últímos 	com 

• uma arca rural bastante reduzida. Reunindo algumas condições 

sociais semelhantes, estes quatro municípios, que foram dc 

•inembrados de um único, de nome Nova Iguaçu,,' na 	década 	de 

1940, experimentaram altas taxas de crescimento demográfico, 

• passando a abrigar grande parte da população trabalhadora da 

• antiga capital federal. 	Atualmente, o município de 	Magé 

também tem sido incluído nesta concepção da Baixada Fluminen 

se. (Beloch, 1986: 16 e 17) 

• Por ter esta matriz urbana, tal acepção de Baixada 

Fluminense se mostra insuficiente quando se trata de proble 

mas sociais no campo. Ela deixa de fora alguns municípios, co 

(5) Len-J)raJfloS cue o estado da Guanabara foi criado em 1960, 
após a transferência da capital federal para Brasilia. 

(6) De acordo com Renato da Silveira Mendes, Nova Iguaçu foi 
o municipi6 que mais cresceu no pais, em ter!nos popula - 
cionais, entre 1920 e 1940. (Mendes, 1950: 102) 
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itctguaí, Itaborai e Cachoeiras de Macacu, cujas áreas ru 

tais apresentam determinadas questaes que são 	semelhantes, 

inclui outros, como São João de Menti e Nilôpolis, 	que 

não tórn urna significação maior com relação àqueles problemas 

no periodo estudado. Por outro lado, ela parte da "tvi.baniza 

çao" cornd um dado, sem indicar os deslocamentos sociais 	e 

possiveis atritos gerados por este processo. 

Procurando refletir sobre estes deslocamentos e 	a 

• tritos, tal corno se deram nas áreas próximas ao Rio de Ja- 

neiro, e em função mesmo das pressões exercidas 	pelo 	seu 

crescimento urbano, Frederico Araújo busca urna unidade maior 

que aquela embarcada pelo termo Baixada Fluminense. 	Adota, 

portanto, a categoria Baixadà da Guanabara, que ô utilizada 

pelos geõgrafos quando se referem à zona fisiográfica 	que 

circunda a Baia de Guanabara e parte do Rio de Janeiro. Tam 

bm.esta delimitação, no entanto, mostra-se ineficaz uma vez 

que seu ponto de referência não é o das relações sociais.Por 

isso mesmo, sua abrangência, como aponta o próprio autor, a 

presenta algumas variações. Assim, em 1950, segundo os crité 

rios do Instituto Brasileiro de Geografia 	e Estatistica 

(IBGE) , a Baixada cia Guanabara compreendia os seguintes muni 

cípios: Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Itaborai, Na 

gé, Nilópolis, Niterôi, Nova Iguaçu, São Gonçalo e São João 

de Menti. Já no Censo de 1960, o município de Nova 	Iguaçu 

seria considerado corno pertencente à Baixada do Rio Guandu, 

enquanto o de Rio Bonito seria incluído na Baixada da Guana-

bara. (Araújo, 1982: 14) 

• -. -..•-,-- --•.-- -----------• __--p-•-- 
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TainLm eipregac10 pelos geógrafos, há ainda um outro 

conceito de Baixada Fluminense, mais amolo que o 	primeiro. 

Seu cri-t&rio também é fisiogrfico, e abrange toda a extensa 

faixa localizada entre a Serra do Mar e o Oceano Atlntico. 

Segundo esta definição, a Baixada Fluminense compreende di-

versas. unidades fisiogrficas menores, com seus respectivos 

municipios. São elas, além da Baixadada Guanabara, as 	se- 

guintes: Baixada de Goitacazes, com os municípios de Campos, 

Conceição de Macabu, Maca e- 	São João da Barra; Baixada do 

Rio São João, com os municípios de Casimiro de Abreu e Sil-

va Jardim; Baixada de Araruama, com os municioios de Ararua- 

ma, CaboFrio, Maricá, São Pedro da Aldeia e Saquarema; 	e, 

finalmente., Baixada do Rio Guandu, com os municíoios de 	1- 

tagual, Nova Iguaçu e Paracambi. 

Embora seja bastante amplo, e inclua várias 	áreas 

• onde foram observados despejos, este conceito de Baixada Fiu 

• minense tarnhm parece não resolver nossos problemas. Ele rei 

• ne, sob um mesmo rotulo, realidades bastante distintas. 	Te 

ríamos assim, ao norte da Baixada Fluminense, a área de Caro 

• pos com suas usinas e grandes propriedades produtoras de ca-

na. Ao sul, a região.vizinha a cidade do Rio de Janeiro, 50 

frendo-as influnbias de um forte processo de urbanização.Ao 

centro, teríamos os municípios de Casimiro de Abreu e Silva 

Jardim, com sua baixa densidade populacional e com suas 

reas ocupadas por matas e por uma pecuária extensiva. 	(Men 

dos, 1950: 143; Geiger & Mesquita, 1956: 123) 

A rigor, uma análise um pouco mais detida revela di 

.. . . .•-'- 	 • 5 	 . 	 • ø., 
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ferenÇas significativas mesmo entre aqueles municipios pr6xi. 

Rio de Janeiro. Apesar disso, eles estiveram 	submeti 

dos a alguns processos semelhantes e, em seu conjunto, 	pela 

recorrência dos despejos bem como as formas pelas quais 	os 

lavradores a eles reagiram, contribuíram para projetar 	da 

Baixada a imagem.  de um "No.tde4te. sem 4ca". Optamos, 	assim, 

por adotar, simplesmente, o termo Baixada, bastante utilizado 

à época, pélos jornais, e ainda hoje, pelos que viveram aque 

les processos, para designar as áreas das cercanias do Rio de 

Janeiro que, em sua diversidade, terminaram por conformar uma 

certa unidade. São elas: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, flagê, 

Itagua3, Itaborai e Cachoeiras de I'iacacu. Desta forma, Baixa-

da, nos termos deste trabalho, difere de Baixada Fluminense 

para a qual foi mantida a acepção baseada em critêrios fisio 

gráficos. 

Os despejos não se restringiram à Baixada, mas foi a 

partir dela que se irradiaram as resistências organizadas dos 

lavradores contra eles. Assim, para entender este processo, é 

preciso que, antes, nos detenhamos sobre as relações existen-

tes naquela região. 

1.1. Decadência e ocupação 

As descrições dos despejos de lavradors compõem, da 

Baixada, um quadro de urna região com grandes extensões de ter 

ras, a maior parte públicas mas também privadas, abandonadas, 

incultas e, em alguns trechos, pantanosas e sujeitas a doen - 



22 

ças. Estas terras vo sendo ocupadas por lavradores,oriundos 

de outras regiões do próprio estado ou do pais e que, 	vez 

Por outra, são referidos corno "de.b/Lat'adoke4". Eles ali pas 

sam.a produzir para si e para os mercados mais próximos. Num 

dado momento, porem,, aparecem pessoas, que so referidas co-

mo grileiros, reclamando a terra' e promovendo os despejos. 

Noticïando a ação de despejo movida pela Santa Casa 

da Misericórdia contra lavradores da região de Austin, 	em 

Nova Iguaçu, no inicio de 1952, dizia o jornal Imprensa Poru 

lar: 	 - 

"Gkande. pat..t.e do.s mohado,te.s de £ocal 	a.Ci  
icede lia t)jaís de. 30 anos. Quando 	c.h.Cia 
ii.am, o mato e.&a de ni e-t en. medo, m a.ó 	- . . o 
não a44u4.tou 04 eampone.4e4 que. hav.-cíani 	en 
e.on-ti.ado um .(u9aii sem dono. 	Ve,h/Lai,aaI 
a .tviiuz, de.nj.uba/Lam a ma-ta e. cOn4-t.tuZ.'.am 
4e.u4 rnode..to4 iianclto4. Ago/La, depoís 	de 
pa44ado tanto tempo sem que. a .San-ta Cact 

Lze..se a nie.notc ke.eamaçao a 'Le.4pe.to 	da 
poe dc'.4 te.kka4, e.-.c14 que. era, vendo 	que 
o4 -te.)/e.no4 e.4.tïo .Ulnpo4, ameaça ce.ws 	e. 
-e.k-'ta4 pafLa oz.ça. 04 £avnado.e.6 	a que 
de_íxe:n a.s 6azenda4 em que e.4-tao."( 7 ) 

E o mesmo jornal, referindo-se a um outro caso, es-

te o da Fazenda Piranema, situada em Duque -de Caxias, relata 

varn em fins de 1954: 

(7) Imprensa _Popular, 15/03/1952, p5. 
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"Á Fazenda P'Lanema, ocaUzadati 	.nia 
de XeJLCm (-LnIia R-o V'Ouko) (8) ,munic-Zp10 

• de Caxia, compkeende a-gun4 niílhaAeõ de 
a•eqaeL'Le4S de -te'tka4. Seu ve'Ldadeí.ito do- 
no, 4e e que ela já -teve dono, e 	de4co 
nhecido. E4tCve abandonada pm muí--Los a. 
no4 ate que o-L ocupada po campone3es 
víndo3 de dJve&4a4 paktes do pai4, 	í n- 
Ciu4ve Noitdet. Chegavam, 	con4-t'ta-Zam 
beneítoJtLa4, abkam ccttnnho, 	ent-cím 
.Lam de,b'LcLvanC10 -todo o local ate 	então 
mata uL/tg em. " 9  

Tal imagem à também compartilhada, ainda hoje, por 

pessoas que tiveram parte ativa em todos este problemas, co 

mo por exemplo, Badger da Silveira, que governou o 	estado 

do.Rio de 1963a 1964. Para ele, a Baixada continha 	terras 

abandonadas ou devolutas, e "que e'ia,n eoonzadct4 há mutO4 

ano4 zem nenhum uaoJL. Ve tepen-te, vaJLcY/Lza.'Lam mwL-to e. apate 

ce-'utm o' ve4dctdeíio4 dono4, ou pseudo-donos, g/LLÍLe.L-to6, 	que. 

endo -tomaiL e4a4 tektaó." 10  

Na verdade, este quadro da Baixada coincide com a 

quele que nos 	pintado tarnbm por trabalhos de historiado - 

res e geôgrafos. Analisando as percepções dos grupos 	agrá- 

rios dominantes fluminenses sobre as mudanças econômicas 	o 

corridas no estado entre os anos de 1870 e 1910, Ana Maria 

dos Santos (1984) 	mostra como a categoria decadência é 	por 

eles constantemente acionada. Ligados ao cafô e à 	escravi- 

( 8) Refere-se ao ramal e à linha da estrada de ferro às mar 
gens da qual a fazenda se localizava. 

9 ) Imprensa Popular, 2/11/1954, p8 

(10) Entrevista com Badger da Silveira. 

- 
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dão, estes grupo interpretavam a sua perda de espaço, a par 

	

tirde fins do scu10 'XIX,wno representando a prôpria 	doca 

c]&ncia do estado como um todo. Opunham sua situação atual a 

um passado dourado que fora rompido pela abolição da escrava 

tura. (Santos, 1984: 8 è 9) Beja antes disso, porEmn, o concei 

to de decadência já era utilizado para caracterizar a Baixa-

da, particularmen.te aquelas áreas ao redor da Baía de Guana-

bara: 

"The concep.t o dacadence wa-5 ha.AdEt.i ;mew 
Ln R-Lo de Jane/Lo. Lt had afwazj3 	';:2a.'cd 

	

OOR'n9 -tIiC d4.oca.tíon ('Ç 	t't.1cn5 
and -tI:e cha jincl cifePÉCIS oÇ ejx 	ace. 
1  Ra.O de JancLi.o, -'t had £ic'ruj b'.n u3 
-Co dea'Lbe -Che cond -on- o c.c'tai'z 
4uc.h as -tha l3axada da Guanaba'a 	C'L 

• Che conCeJJLaJ.on o.Ç óuqa-'cane -;i 
do., Go-tacaze and o aoc• 	mi 	-the 

• PanaZba. VaUcj. Áte/L 177, :thc co;:cp 
' 	 took on a rno/u oc)ieAaZ and 	-deo.eo;ícctfL 

	

4en4e - de•ccLde.nce o -tlie po'iLnce 	and 
o a 	ULCLVLC -n 9CflCILCL-C - 	and 	carne. 
-Co expke4 -tiie 4Lua-t-ion o 	au 	eiz -t-í-e. 
c.Ca." (Santos, 1984: 80) 

Ã ocupação do estado do Rio e da prôpria 	Baixada 

datam, ainda, do século XVI. Nela, primeiramente, foram ins 

talados engenhos e plantaç6es 'de cana. 	no final do scuio, 

o numero e o tamanho dos engenhos, segundo Ana Maria dos San 

tos, já haviam aumentado bastante e grandes extensões de ter 

ras eram dadas aos recém-chegados. (Santos, 1984: 20) A par-

tir de meados do século XVIII, no entanto, a plantation açu 

careira começaria a florescer e a dominar a área de Campos, 

ao Norte do estado. No começo do século seguinte, Campos j 

se havia tornado área monocultora, o numero. de seus engenhos 

havia dobrado e sua produção suplantado a da Baixada, to  

9••__ 	 - 
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nanclo-se o principal produtor de açúcar do estado. (Santos, 

1984: 21 e 22). 

Tarribóm a partir de fins do sóculo XVIII, 	o café 

passaria a ser produzido no estado. Ele seguiria, a princ-

prio, a trilha deixada pelo açúcar, utilizando-se da estru-

tura pra-existente da plantation e instalando-se em tor-

no da cidade do Rio de Janeiro, nas áreas mais elevadas da 

Baixada. Aqui, entretanto, o cafê teria vida curta e, ja no 

s&ulo XIX, ele começaria a subir a Serra. 	(Santos, 1984: 

27) 

Com a concentração da produção agrícola mais valo 

rizada no Norte do estado e •no Vale do Paraíba, a 	Baixada 

passou a ser vista corno área abandonada e decadente. A sua 

situação, no final do século XIX, é assim descrita 	pelo 

geógrafo Renato da Silveira Mendes que, na década de 1940, 

realizou uma extensa pesquisa sobre a região da Baixada Flu 

minense: 

"Oide ou-t'to'rct haua uma vda Autal 	ba 
-tan-te tiou-'íinentada, popuaçao 	ea-tva - 
mente. densa, gitcuzde.s paJ!-taçce4, 

e.zhO4 	umeqando em peiena a i'dade., bait 
c.04, cak/Lo.6 e tJLopa4 aiií.mando a pa-í -3a- 

C.m, -6omne.n-te iímpC/ctJa a ruZua ;1o4 	-in4 
do ecuo XIX. Eira como que um 4e./LúcC 
40, urna vcrLtct a pa.14a9C1)1 ;i,,z.tuAal com a 
cxpctnio dv4 biie.j04, do.s ca/iira.Sea4 	e 
da-.s capoe.iira4 attaties da,s -teirita4 	COfl - 
qu.-tada4 	a;zto. coon-zadc'ires CT. 
p 	air.dua tu.ta ec'm!,ia a Stoiresta 	e o 
pct;ztcuzo 

Â4 vctas ca4a4 gtiajules, tão s o'da 
d 	an;zte co 	LLZ 	 a: 

4eta-, e.n; cotnpctc' abandono e começa- 

Favor 	er armolações ou grfs 

tinta ou a Ips nia puLc3çaD 
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' 	vanz a 4e)L de,-t/z.uZda4 pela ação do 
04 asl.tCBo4  po.'L-1L04g£uu-a.cif, Cujo 1110 V-í.nle.11 

;to -tanto c.hamai'a a atenção do4 víajaH -Li 

tes, -tainhein não ecapa'.am dessa deoCa - 
ção." (Mendes, 1950: 75) 

A crise do sistema escravista, e tambam a perda 	de 

terreno do café fluminense para o das áreas mais dinâmicas 

ao sul do pais, associada à própria queda do preço do produto 

no mercado internacional, ainda em fins do saculo XIX, levou 

as elites a empreenderem todo um debate em torno da necessida 

de de se diversificar a produção e de não se depender exclusi 

vamente da agricultura de exportação. A proposta de diversifi 

cação vinha associada a duas outras: a da recuperação das 

roas decadentes, onde seriam desenvolvidos os novos produtos, 

e a da imigração, que resolveria o problema da mão-de-obra 

Reivindicava-se, para ambas as medidas, o concurso efetivo do 

• Estado, visto encontrarem-se elas para alam do alcance de re 

cursos privados. (Santos, 1984: 187) Dentro deste projeto, a 

• - Baixada parecia ocupar função estratagica, reservando-se pa-

ra ela a produção e o fornecimento de bens de subsistência. 

• De fato, a imigração proposta não chegou a ocorrer , 

sendo o problema da substituição da mão-de-obra escrava resol 

vida com trabalhadores locais, atrav&s da parceria e do arren 

damento. (Santos, 1984: 191) Quanto à recuperação das 	áreas 

decadentes, ela não vinha se dando de maneira eficaz e s.istc- 

rnãtica. O problema da Baixada não era apenas o do 	abandono, 

• i&tS Lambam o das inundações e das doenças, corno a 	malária, 

que grassavam na região. A Baixada, assim corno toda a exten- 

são da Baixada.F]umincnse, 	formada por olanicies 	aluvio- 

.•,. . 	.. 	 - . •-'- 	. 
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nais sujeitas a enchentes periódicas, e por vastos 	panta- 

nais. Com  o abandono da região por parte dos senhores, 	os 

canais e rios deixaram de ser limpos e desobstruídos, o que 

permitiu que grandes trechos dos terrenos fossem novamente 

alegados. (Mandes, 1950: 75 e 79) Assim, a intensificaçãoda 

produção agrícola na área exigia um prévio esforço de sanea 

mento e drenagem. Este esforço, contudo, não vinha 	sendo 

empreendido nos niveis necessários. 

No inicio do scuio XX, como ressalta Ana Maria dos 

Santos, a Baixada estava muito longe de tornar-se, tal como 

havia sido proposto, o celeiro da região e do Distrito Fede 

ral. Não somente a diversificação não vinha se dando da for 

rua esperada, como a própria produção agricola como um todo 

vinha decaindo. Além disso, os pântanos anda se 	impunham 

em diversas âreas. O crescimento do mercado urbano e opro-

cesso de industrialização, na análise da autora, não haviam 

produzido os incentivos para o desenvolvimento da produção 

agrícola na região. (Santos, 1984: 278) 

Este quadro não se havia modificado até a década 

de 1930 quando o Governo Federal Ïniciou a implementação de 

UM amplo programa de recuperação da Baixada que incluia o 

bras de saneamento e drenagem. A situação da região. era cri 

tão, segundo uru relatório de Luciano Pereira da Silva, con 

sultor jurídico do Ministério da Agricultura, de 	"deóo-c'a- 

Çao 	de "abandono": 

UFRJ 	"In4etad'i pt cnden'ta, em que 6obe- 
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4aCnt a. ma'iLa e. a4 vC!Lriuno4e4 2 . eon4ckt'a 
va-4e de4pot'c'ada e cnzp!Lodutva, 	auj'iz 
tando 04 que pod.Lam apko'ea'&,-fíze 	as 
te)L'1a4, cuja de6vaÓt(-zaçao 	chegou ao 
ponto de nZic 4e unpok.ta!tem au;z.ó de setis 
p/Lop.-ta'tc4, cc'rn pekde-ea. ;ioó execu- 

Lvo4 	L4ea14, pcvi.a a cob'a;iça de 
rn04 i.írnpo4-to 	to)L.La., que £IIe.6 Cu 
movído4 pela Fazenda PLLcCa do 	E tade 
do R-ío de Jane.-ILo, de.po-5 de as abardo;: 
/Le.m de 	nLtvatnen.te. . ." (Silva, 1961: 3) 

curioso que, .ainda no início dos anos 1950, 

então realizadas inúmeras obras públicas "na Baixada, a situa 

ço agrícola da Baixada no parecessa ter sofrido 	altera- 

ções significativas. Dois geógrafos que realizaram pesquisa 

de campo na região, naquele período, Pedro Geiger e 	Myriarn 

esquita, chamam a atenção para o fato de que, ali, 	"com a. 

rncto& modeiui.zaçZío da4 cídade.ó, coI'z-t/La4a a qucte JotaJL p!Lc 

dom.í..nâncct de. 4í4-temaS phítnítívo,6 naó atí.vLdctde..s ag,,tico~.os e 

a CxL4-t.ne-a de ínteílsas aJLea4 £ncu-Uct4, ític lusíve iict6 	vLzí- 

nfiança da4 á tajideó ccídade4". (Geiger & Mesquita, 1956: 1) 

Esta constante imagem de decadência e de 	abandono 

associada a Baixada, no entanto, como 	nos lembram ainda 

Geiger e Mesquita, que desenvolveram suas pesquisas nas 

roas rurais de toda a Baixada Fluminense., deve ser relativi- 

zada. Segundo eles, novas culturas surgiram, j no 	início 

do Período Republicano, em áreas pouco aproveitadas. Trata~ 

va-se principalmente da fruticultura, mas tambórn da lavou-

ra de gêneros alimentícios. Ao lado disso, em certas zonas, 

associada ao desenvolvimento industrial e urbano, crescia a 

derrubada de matas para a extração de madeira, da lenha e o 

fabrico do carvão. Após o desmatamento, instalava-se nas ter 
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ras a lavoura ou a criação de gado. (Geiger & Mesquita, 1956: 

34) 

Se observarmos atentamente, no entanto, veremos que 

a fruticultura, que começa a se expandir a partir da l 	Guer 

rã Mundial, ocupando terras nos municípios de Cachoeiras 	de 

Macacu, Itaborai e Nova Iguaçu, entre outros, já na década de 

1940 começa a enfrentar dificuldades. Relacionam-se tais di-

ficuldades, por um lado, com a queda das exportações em fun-

ção da 2 Guerra Mundial e, por outro, a intensa atividade es 

peulativa com terras, particular-mente nas áreas mais prõxi - 

mas a cidade do Rio de Janeiro. Os pomares, como reconhecem 

Geiger e Mesquita, foram desativados em vastas áreas de muni-

cípios como Itaguaí, Nova Iguaçu, Maga, São Gonçalo e Itabo-

rai. (Geiger & Mesquita, 1956: 36) 

São ilustrativos, quanto a esta questão, os depoimen 

tos 'de dois antigos lideres camponeses fluminenses. O primei-

ro deles, de Nova Iguaçu, lembra que a área de Pedra Lisa, na 

quele município, teve, entre aqueles que ali se estabeleceram 

como posseiros durante •os anos 1940, uni grande 	contingente 

de lavradores que haviam ido para a região em busca de empre-

go na produção de laranja. Já o segundo, de Duque de Caxias, 

relata que sua família possuía um sítio de laranja em 	Nova 

Iguaçu. A morte do pai e a queda do preço do produto, entre - 

tanto, obrigaram-no a vender o sítio e a mudar para Duque de 

Caxias no inicio dos anos 1950. 

Em relação à possibilidade da retirada de mata, urna 
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vez limpo o terreno, ser sucedida pela lavoura ou pela cria- 

ção de gado, o preciso frisar que nem sempre isso 	parece 

ter ocorrido, ficando a terra improdutiva, sujeita 	especu- 

lação. A1m disso, deve-se tambin ter em mente que, como res 

saltava o geôgrafo Orlando Valverde, a criação pode, na ver-

dade, ser urna forma do proprietário, com baixa aplicação de 

capital, ganhar tempo à espera da valorização das suas ter-

ras. (Valverde, 1952: 86) Acrescente-se a isso o fato de que, 

ali onde a lavoura substituiu a mata, ela, não necessari cn 

te se constituiu numa atividade estãvel. Tal parece ter sido 

o caso da Fazenda Piranema, em Duque de Caxias, onde, sejun-

do o relato dos jornais, os lavradores, após retirarrn a ma- 

ta, obtiveram da pessoa que se dizia responsável pela 	área 

a permissão para ali permanecerem e produzirem mediante o pa 

gamento de urna determinada taxa. Mais tarde, porém, no mi - 

cio dos anos 1950, iniciaram-se as tentativas para despejá- 

( los. 11)  

Ao que nos parece, a caracterização da situação da 

Baixada como sendo de decadência deve, de fato; ser relativi 

zada. A simples afirmação de que a produção nunca cessou com 

pletarnente na região, no entanto, não é suficiente. A catego 

ria decadência não se esgota em si mesma. Ela pressup6e 	um 

momento de prosperidade que, no caso da Baixada, 	associado 

ao predorninio dos grandes senhores e da cultura da cana. 	A 

(11) Luta Democrática, 12/09/1958, p5. 
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decadência, assim E relativa ao abandono e ao desinteresse 

dos grandes proprietrios. 2) 	
bastante significativa, nos 

te sentido, a já citada afirmação de Renato da Silveira Men 

des de que, na Baixada, em fins do século XIX, "as velhas ca 

4a-34aflde, tão 6olídamente coniutZda, óe ap'tesentavatn de 

4en..tas, e.sn completo abandono e começavam a sex de.4t&uda4 p 

Ia açto do tempo." (Mendes, 1950: 75) 

Desvalorizadas, sem interesse para os grandes pro-

prietários tradicionais a partir do século XIX, diversas 

reas da Baixada vão mudando de mãos ao longo do scu10 se-

guinte. Embora o Recenseamento de 1920 tenha excluído os es 

tabelecimentos rurais córn produção anual inferior a 500$000, 

os dados da tabela 1 nos indicam um processo de divisão de 

propriedades na Baixada entre aquele ano e o de 1960. Ao mes 

(12) Uma interessante reflexão sobre a noção de decadência E 
aquela feita por Alfiedo Wagner B. de Almeida em 	seu 
trabalho A ideologia da dccadncia. Centrando sua aná-
lise no discurso das elites maranheses do sáculo XIX, o 
autor mostra corno a idéia de "de.cade.ncia da £auoun.a",as 
sociacla aos interesses de grupos dominantes locais, ter 
mina por se impor como um esquema explicativo inquestio 
nável, ao nível da historiografia regional, obscurecen-
do uma série de outras relaç6es 

"Vct Ft1ca do pquÁado't este e.óquenia 
urna vez e .taJ?ízado, acaba po'i. 6e. 
£a't num 	ob-tacu-10 pa'ta o entend-í- 
men.o e. a comp en.ëo da.3 co;idíções 	te 

• 

 

aíó de e.xL-tenccía dos gtupo34oc1aL..s eu 
vovdos na pitoduço agZcoCa na 1'eao. 
T'an4 Çoma-4a numa auto-evídciica, 	um 

• conjunto de. a 1'tsnaçE5es que 'io tJda.s co 
nio nouetionave.1, que dpen.an atia- 

• qUe/L coipc'vaçEio po't que uma pLfle-t-La 	U 
izaçao e•'tudLta as co 	'unou." (Almol 

• da, 1983: 22 e 23) 

- 	 -..•- 	 •- . 	
•: 	 - 	•- 
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mo tempo cm que aumcntou o numero de estabelecimentos da r-

.rea inferior a 500 ha, e particularmente daqueles localizados 

na faixa de até 50 ha, diminuiu O nimero dos de área superi-

or a 500 ha. A trnica ressalva a ser feita refere-se aos esta-

belecimentos entre 5.000 e 10.000 ha que, entre 192G .e 1950, 

triplicaram o seu ntzinero. Mesmo assim, o Censo de 1960 já a-

pontava uma queda de 50% em relação ao Censo anterior. 

As tabelas II e III apontam no mesmo sentido da nine 

ro I. Se no Recenseamento de 1920 o numero de estabe1ecimcr - 

tos sob a responsabilidade direta do proprietário represcrUi-

va 61,6% do total de estabelecimentos, esta relação cai para 

54% em 1940, subindo depois para 67,2% em 1950, e caindo nova 

• mente para 38.89,5 em 1960. Mas se em termos proporcionais 	115 

uma queda, em termos absolutos o que se observa, entre 	1920 

e 1960, é um aumento de 282,3% no número de estabelecimentos 

• controlados por prop: ietários na Baixada. 

Tais variações, contudo, não tm uma correspondência 

direta com as que se verificam na área destes estabëlecirnen- 

tos. Assim, se de 1940 a 1950 sua área total tem um 	acresci 

mo de 14,3%, em 1960 há uma redução de 18,9% em relação 	a 

.1950. Por outro lado, a média deárea 3  para cada estabele- 

(13) Estamos considerando como mdia de área o resultado 	da 
divisio da área total dos estabelecimentos 	controlados 
por uma determinada categoria pelo número total destes es 
tabelecimentos. 

,• .' • 4.. 	 . 
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cimento que, em 1940, era de cerca de 65 ha, passa a 410 3 ha 

em 1950, baixando em 1960 para 35 ha. Destarte, podemos afir 

mar que há um processo de fragmentação de algumas proprieda- 

des na Baixada, sendo, em boa parte, pequenos emdios 	os 

proprietários responsáveis pelos estabelecimentos recensca - 

dos. 

O processo de fragmentação é claro no caso de Nova 

Iguaçu maior produtor de laranja ate' a década de 1940. O for 

te desenvolvimento da fruticultura no município, a partir de 

1920, fez com que antigas proprie±des abandonadas fossem ad-

quiridas e loteadas para a formação de pomares. (Mencles,1950: 

100 e 101) Assim á que,, pelo Recenseamento de 1920, havia ali 

161 estabelecimentos sob a responsabilidade de proprietários. 

Em 1940 este numero salta para 704 e, em 1950, mesmo 	apás 

o desmembramento do município, já seriam 1289. A mádia de 

rea para cada estabelecimento, que antes era de cerca 	de 

18,6 ha, passaria em 1950 para 12,1 ha, caindo mais 	ainda, 

em 1960, para 7,8 ha, apesar da redução no nu-mero de estabe-

lecimentos. (14)  

(14) Da mesma forma que o aumento em 1950, a reducão no ntme 
ro de estabelecimentos controlados por proprietários em 
Nova Iguaçu em 1960 deve ser relacionada, cm boa medida, 
à citricuitura. Como observam Geiger e fle9uita, a que-
da nas exportações de frutas a partir da 2 Guerra Munr
dial levou vários proprietários a venderem suas terras. 
(Geiger & Mesquita, 1956: 60) 
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As propriedades maiores, na Baixada, encontravam-se 

nas mãos dos administradores. Enquanto havia, em 1920, 92 es 

tabelecimentos nesta situação, em 1940 seriam 516, em 	1950 

524 e, em 1960, 884. A média de Eirea destes estabelecimentos 

	

era, em 1940, de pelo menos 127,6 ha, subindo depois 	para 

175 ha e baixando, em 1960, para 88,7 ha. Mesmo com esta ré 

dução, entretanto,'a média de área dos estabelecimentos. aqui, 

era maior do que aquela dos que se encontravam sob a respon-

sabilid,ade de outras, categorias. 

Ao lado de proprietários e administradores, encon - 

tramos igualmente arrendatários à frente de diversos estabe-

lecimentos. rurais. Grandes mas também, e principalmente, m& 

dios e pequenos, estes estabelecimentos somavam 324 em 1920, 

	

subindo para 743 em 1940, caindo para 522 em 1950, e 	subi.ri 

do novamente,agora para 1554, em 1960. Sua média de área, que 

era de pelo menos 18,3 ha em 1940, passa por 15,2 ha em 1950, 

descendo ate 10,7 ha em 1960. 

	

Um aspecto bastante impressionante revelado 	pelas 

tabelas II e III, contudo, 	o crescimento do nümero de esta 

	

belecirnentos controlados por ocupantes, ou posseiros. 	Se, 

em 1940, eles praticamente não figuravam nos dados do Censo 

relativos aos municípios da Baixada, em 1950 eles já - - eram 

253 e, em 1960, pulavam para 1596. De 0,03% do total de esta 

belecirnentos recenseados na Baixada em 1940, eles passam pa 

ra 24,2% em 1960. Sua média de área sobe, de 8,8 ha em 1950, 

para 13,6 ha em 1960. 

r 	 - 



Na verdade, pequenos arrendatários e ocupantes mcli 

cam uma outra face da moeda da decadência da Baixada. Parte 

das terras abandonadas, despovoadas e incultas, não 	apenas 

muda cio proprietário, mas também passa a receber lavradores 

que, em condiç6cs diversas que vão desde a parceria até 	à 

ocupação pura e simples, passando pelo arrendamento, ali co 

meçam a produzir juntamente com suas famílias. 

Tais observações ganham ainda mais força quando com 

paramos os resultados vistos anteriormente com os da tabela 

IV. Podemos observar por esta que, entre 1950 e 1960, as 

reas dedicadas à lavoura, na Baixada, expandiram-se em 	de- 

trimento das pastagens, matas e terras incultas. Este aumen- 

to da lavoura, por sua vez, ê bastante próximo do 	aumento 

das áreas sob a responsabilidade de arrendatários e de ocu- 

pantes. Enquanto as lavouras tiveram sua área acrescida 	de 

27.663 ha, ocupantes e arrendatários passaram a 	controlar 

mais 28.290 ha de terras. Desta forma, deram estes, com cer-

teza, uma forte contribuição para a expansão das áreas de lã 

voura na Baixada. - 

claro que uma análise de cada município 	indica 

que, com exceção de Duque de Caxias, a correlação entre 	ar 

rendatários e ocupantes, por um lado, e a área de lavoura 

por outro, não & tão perfeita assim. Em Itaborai, inclusive, 

onde era menor o numero de estabelecimentos controladas por 

ocupantes, a expansão destes ficou bem abaixo daquela verifi 

cada nas áreas de lavoura. 2 patente, contudo, que, em cada 

caso, as contiibuiçãos de arrendatrios e ocupantes 	foram 
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muito significativas. Ate-  mesmo em Nova Iguaçu, onde 	houve 

urna contração das lavouras, a reduço só no foi maior, 	ao 

que nos parece, graças ao aumento das áreas de ocupantes. 

Assim, se no estado como um todo, sao as áreas 	de 

pastagens que mais crescem entre 1950 e 1960, (CODERJ, 1970: 

93) o mesmo no ocorre na Baixada. Aqui, são as faixas dedi- 

cadas ao plantio que se expandem. Isto se dá, em grande pdi 

da, porque lavradores oriundos de diversos pontos do estado, 

ou do pais, estabelecem-se nas teiras da Baixada 	atrav' s 

de ocupaço, arrendamento ou outro tipo de relação, 	nelas 

passando a produzir. 

Parece ter havido um .f luxo relativamente recente de 

novos lavradores para as terras da Baixada. Sua chegada va-

ria entre a década de 1920, conforme apontam os relatos mais 

recuados, e mesmo a de 1950, como indicam os próprios dados 

do Censo. Os mais antigos deles, portanto, encontravam-se ns 

reas h5 cerca de 30 anos quando os despejos começaram a o 

correr de forma mais sisterntica. 

Curiosamente, foi também na década de 1950, quando 

aumentava o numero de ocupantes na Baixada, que os despejos 

de lavradores começaram a se intensificar. A própria resis - 

téncia dos lavradores aos despejos, por seu turno, 	contri- 

buiu para aumentar ainda mais a presença de ocupantes na re 

gio. Sobre isso, porém, falaremos adiante. 
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1.2. A va1orizaçi'õ das terras e os despejos 

-
Segundo grande parte dos relatos sobre despejos, os 

lavradores viviam tranquilos, produzindo na terra, até que, 

num dado momento, apareceram pessoas, referidas por eles co 

;no grileiros, exigindo a saída. O interesse maior destes gri 

iciros seria a valorização das terras provocada, principal - 

mente, pela realização de obras ptblicas ao longo da Baixa 

• da, em particular o saneamento e a construco de 	estradas. 

Seu objetivo com os despejos seria, no a produção nas 

reas, mas sim, basicamente, a especulação e o lotearnento das 

: 	
terras para venda. 

De fato, no apenas a Baixada, mas a Baixada Flurni-

nense como um todo, também alagada em largos trechos e com 

um parco sistema viário, foi alvo, a partir dos anos 	1930, 
£ 	

das atençaes e de pesados investimentos por parte do Esta- 

do. (15)  Constitui-se a Baixada Fluminense, desde então e até  

o inicio da década de 1950, na região do pais em que, 	tal- 

vez, corno.ressaltam Pedro Geiger e Nyriam Mesquita, tenha si 

do empreendido o maior ntirnero de obras ptiblicas diretamente 

ligadas às atividades ec6nômicas, como drenagem das 	plani- 

Cies, instalação de colônias agrícolas, abertura e pavimenta 

ço de numerosas estradas. (Geiger & Mesquita, 1956: 36 e37) 

Dentro da Baixada Fluminense, no •entanto, foi nos municípios 

1 

(15) At o começo dos anos 1930 a Baixada Fluminense 	dispu 
nha de apenas duas estradas revestidas de concreto: 	a 
Rio-Petr6polis e a Rio-São Paulo. (Góes, 1939: 58) 

• - 
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próximos i cidade do 	de Janeiro e ao redor da Baia de Gua 

nabara que grande parte das obras foi realizada . (1G )  

O problema do saneamento da Baixada Fluminense, 	se 

gundo Alberto Lamego, foi tratado, a partir de fins do século 

XIX, por treze corniss6es consecutivas, todas com 	resultados 

parciais ê localizados. (Lamego, 1964: 277) A razão 	disso, 

na avaliação de Renato da Silveira Mendes, foi a descontinui- 

dado administrativa, a falta de verbas e, acima de tudo, 	a 

inexistência de um plano conjunto. (Mendes, 1950: 109) 

Em julho de 1933, contudo, •Gettdio Vargas cria 	a 

Comisso de Saneamento da Baixada Fluminense, cujo objetivo 

segundo um de seus coordenadores, Hildobrando de Araújo Góes, 

seria o dc estudar as iniciativas anteriores..- apurar as cau-

sas de seus insucessos e fixar novas linhas de ação. Como re 

sultado de seus trabalhos, a Comissão elabora um plano geral 

coordenado, que incluía desde a realização de obras 	hidru- 

(16) Renato da Silveira Mendes (1950: 113) fornece os seguin-
tes dados sobre as obras realizadas na Baixada Fluminen-
se e na Baixada da Guanabara até julho de 1944: 

SERVIÇOS 
RZIXADA !1LUMINENSE DA 	PBARk _IIXADA 

Extens 	(m) VoluTe (m3) Extensão (m) Volume (m3) 

Diques de Alvena 
ria 17.673 44.712 - - 
Diques de Terra 123.732 4.942.928 47.700 2.182.022 

Regulari zaço Me 
cinica 805.855 26.236.201 432.889 14.011.954 

Regu1arizaçío MEi 
nual 2.816.929 8.354.520 1.043.513 3.728.843 

Terrapanagem - 733.484 - 587.602 

Li.mnczados.Rios 6.620.354 - 	- 3.179. 320 - 
1\estcresr)eiover tni1ém Alberto Lamego. (1964: 297) 
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licas visando melhàrar a salubridade da - região e recuperar 

suas áreas frteis, ata o fomento da colonização e do desen- 

volvimento de culturas intensivas, passando pelo estabeleci-

mento de uma rede de transportes para o escoamento da produ-

ção. Em 1936, a Comissão é transformada na Diretoria de Sa- 

neamento da Baixada Fluminense, embrião do futuro 	Departa- 

mento Nacional de Obras de Saneamento e da inicio aos servi 

ços preliminares do plano elaborado, com a limpeza dos rios 

e dos canais de drenagem. (Gões, 1939: 19 e 20) 

A necessidade de uni plano integrado de obras e 	de 

colonização para a Baixada Fluminense justifica-se pela cons 

ci&ncia de que apenas o saneamento seria insuficiente 	para 

dar conta de dois dos problemas que se procurava atacar: 	o 

abandono da agricultura e •a apropriação irdóbita de 	terras 

públicas na região. Pelo contrExrio,corno.lembra Luciano Pe- 

reira da Silva, as obras, por si sós, poderiam agravar 	os 

problemas, uma vez que valorizavam as terras sobre as quais 

incidiam. (Silva, 1961:- 3) Previa-se mesmo, para as 	áreas 

particulares, a criação de uma taxa de saneamento que, inci-

dindo sobre.a valorização das terras, seria tanto maior quan 

to menos cultivadas fossem elas, o que obrigaria o seu apro-

veitamento agrícola. (Góes, 1939: 61) Para as terras ptb1i- 

cas, o remadio indicado era a colonização, atravs da 	,cria- 

ção de núcleos coloniais. 

A colonização no Brasil se inseria na retórica es- 

tadonovista de coristruço da nacinalidade, de expansão 	do 

Brasil dentro de suas próprias fronteiras, de conquista 	do 
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interior do pais e de ocupação e recuperação de seus espaços 

vazios. (1 	Visava-se, com o deslocamento controlado da fron 

teiraagricola,. a reduço de tens6cs nas areas mais tradicio 

nais e mais densamente povoadas. (Tavares, Considera, Silva, 

1972: 33) Desta forma, procurava-se esvaziar as press6es ;o 

dais mantendo-se, ao mesmo tempo, nestas áreas, as estrutu 

ras de dominação e de poder. 

Para diri.çir a colonização foi criada, cm 1938, 

Divisão de Terras e Colonização (DTC) , vinculada ao Minist-6-- 

rio da Agricultura. Sua tarefa era a fixaço 	do lavrador, 

concedendo-lhe terras, amparo e assistncia técnica 	e so- 

cial. (Carnes, 1981; 50 a 52) 

Dentro desta política, o Governo central editou, cru 

26 de novembro de 1938, o Decreto-lei 893, que dispunha so- 

bre o aproveitamento agrco1a da Fazenda Nacional 	de Santa 

Cruz localizada, em parte, na área da então Capital Federal 

e, em parte, no município de ItaguaL Eram três os fundamen-

tos deste decreto: 

'ia) • a ne.e.e.4 	dctde. de. 	-ínce,-va/L 	O ap/to 
veitctrnen.io da d-í..ta Fazenda e de c'u-
-t)ro4 £nzoue-b da Un-iiio -L-tuados na &L 
xada. FJ1wnnen,3e e bcnec-íadof, pC1a-! 
oba4 de 'saneamento que o Go.'eno t'CJfl 
ai- /teaLzando; 

b) p5 -te'tmo À oeupaçiio'db-i.ta dessas  
tc/i.'ta4 pen.-Leneez.tc3 a Unao poii -tZ.0 
-Coa £rzequZt'occ4; 

(17) Para urna analise do sentido ideolôgico desta proposta 
ver. Ncidè Esterci. (1972) e Otávio Velho (1976) 

11 
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1 de.4nvoCve.Jt a pequena popkedde ne 
4a iteíiu, de que deue.iío 
vantac 	co)isídcjtãveíó pata o abaste 
cLrnento da Cap-L-ta.e da Repub.iea e 1-0 

na.s adjacentes, v4.tc no .lC)L 	dado 
.bom iie.4utado o kcqnie d'e. aendarien 
.t04 e. ao4arnen-o4 ap.PJcado ãs 	tVL- 
)ta4." (Silva, 1961: 3) 

Para tanto, contudo, um problema se apresentava e 

era justamente, o do desconhecimento da União, em função de 

sucessivas ocupações e da inexistência de um cadastro, de 

seu patrimônio real na Baixada Fluminense. Como solução, o 

mesmo decreto-lei 893 previa que a União se apropriaria de 

todas •as terras incluídas no plano de colonização cujos do- 

nos no conseguissem comprovar a propriedade. O decreto in- 

vertia, 	assim, o ônus da prova, ou seja, em vez da União ter 

que provar que era dona das terras para poder formar os nú- 

cleos, o que seria um processo lento e difícil, todos os fo 

rõiros, arrendatários, ocupantes e aqueles que se 	julgassem 

com direitos sobre terras da União na Baixada Fluminense, fi 

cavam obrigados a exibir os títulos em que fundavam seu di- 

reito. Para proceder ao trabalho de verificação destes 	titu 

los, 	foi designada a Primeira Comissão Especial Revisora de 

Títulos de Terras. Tais medidas seriam estendidas também pa 

ra os outros irnôveis do domínio da União pelo 	Decréto-lei 

5.110, 	de 12 de janeiro de 1940. 	(Silva, 	1961: 	4 e 11) 

- 	 Foram formados, ate o ano de 1955, sete núcleos co 

loniais no estado do Rio. A partir da dcada de 1940, 	a cria 

ço de ncleos foi também incentivada pelas crises de abaste 
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cimento vividas pela cidade dQ Rio de Janeiro durante e lo 

go após a 2 Guerra Mundial. A idéia, era criar um cinturo 

verde em torno da cidade, que lhe SUprISSe com os 	produtos 

agrícolas de que necessitava. (Arezzo, 1984: 1) 

Interessante observar que todos os núcleos colo- 

niais do estado do Rio localizavam-se na Baixada 	Flumincn- 

se. Deles, porem, apenas um, o de ?4acaó, criado cm 1951, se 

situava fora da Baixada. Todos os outros encontravm-se n:; 

ta -região: o de Santa Cruz, criado .em 1930; o de São l3cntc, 

localizado em Duque de Caxias e criado em 1932; o de Tincju, 

criado cm 1938 no município de Nova Iguaçu; o de Duque 	de 

Caxias, localizado parte em Duque de Caxias e parte em Mayc, 

e criado em 1941; o de Papuca.ia, em Cachoeiras de flacacu, eu 

ja formação data de 1951; e, finalmente, ode Santa 	Alice, 

localizado em Itagual e Piraí, e criado em 1955. (Arezzo 	& 

Barros, 1984: 19 a 22) 

recorrente a• associação entre Baixada e 	Baixada 

Fluminense, como se constituíssem um todo, emprestando a es 

ta caracteiisticas que sao próprias àquela. Assim, em 	seu 

Paisagens culturais da Baixada Fluminense, Renato da Silvei-

ra Mendes (1950) dedica suas maiores atenções aos municípios 

da Baixada. Áreas como Casimiro de Abreu e Silva Jardim, por 

exemplo, ocupam espaço bastante reduzido no livro. O 	mesmo 

ocorre com Pedro Geiger e Myriam Mesquita (1956) que, 	ao 

discorrerem sobre a decadência da Baixada Fluminense, refe-

rem-se, todo o tempo, às transformações ocorridas nas áreas. 

próximas ao Rio de Janeiro e ao redor da Baía de Guanabara . 
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Também nestas áreas é que, corno vimos, a Diretoria de Sanca- 

fltO da Baixada Fluminense investiu grande parte dos 	seus 

esforços, e foi criada a quase totalidade dos núcleos colo - 

niajs do estado. 

Na verdade, é a Baixada.que, em tempos de crise,tern 

sido indicada, inclusive com o concurso das elites agrarias 

do estado, corno arca privilegiada para a experimentação 	de 

medidas alternativas. Ana Maria dos Santos (1984) mostra co-

mo,-  com o declínio do café e da escravidão, em fins do scu 

lo XIX,:  alguns setores da elite fluminense começaram a de-

fender a imigração e a colonização, bem como a diversifica - 

ção da produção agrícola como as tinicas soluçães 	possíveis 

para a economia do estado. Para tanto, indicava-se também 	a 

necessidade de uma divisão da propriedade em àreas meiores.E 

o local que, nos debates, surgia corio o ideal para a execu - 

ção destas medidas era, justamente, a região correspondente 

à Baixada. Desta forma, mantinha-se intacta a estrutura 	a 

grária do restante do estado. 

Alguns elementos deste mesmo projeto, que terminou 

não se concretizando, estarão presentes nas tentativas xeali 

zadas a partir de 1930 7  tendo à frente o =rio Estado, de 

criar uma fonte deabastecirnento para a antiga capital fede-

ral. Procurar-se-à, aqui, afirmar uma vocação agr3cola para 

toda a Baixada Fluminense e, principalmente, pira a 	Baixa 

da, destinada a ser um cinturão verde, ao mesmo tempo em que 

se promove a industrialização em outras regi6es do estado do 

Rio. Como diz Jurandyr. Pires Ferreira, em seu prefácio à En- 
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ciclopdia_niçpios Brasileiros: 

"De unó vzte ano-3 a e6ta pakte., ent'an 
to i  JLeaJc a ecoizon;a gIamíncase e o Esta 
do paou a adqu»í-í't uma no'a 	puíança 
cLacando-6e e.;z-t'te. 04 Eado4 	i-T4 
otte4 da Fedeaçao. E44a .keaçto -te'c ae 
un's gatoies de. 4iinpo'Can.te 4íc: 	a 

Lhe4 ju4.t-.Lca/L o 4u'to p'toq.'C64.4.ta. Em 
pk..Lnie'to Lugait a.s ob'tas da Laixada Uu!:zi 
fle.n4e com o 4eu 4anea:nen-to; a 4e.gu.in., a. 
e4-t)ada4 que. Lhe 	 a cicu.a 
ço de k-queza.s e. a 	idu.íae.zaçío c'c. 
cen-te do E3-tado. Uoje a zona paLu-t"Lc co 
mo que e.ta eLíminadct. Á ei'Ladicaç.o d' 
mpdtudmo da 6aíxada FLum-ínc.ne e c'ua- 

Le. eompLc..tct. Po'i c'u.vio eado, a zona 	(c 
Pa..'taba pa.ou a -teiL nc'vc' 4uk.to, e.in 

- z2io da ndw .-.a.e1zaç.c que se oJ a- a.s 
4en-tando." (Ferreira, 1959: 7) 

Mas o "4u' -to p)Lc:gke43J4a" apontado pelo autor, co-

ino ele pr6rio percebe, refere-se muito mais às possibilida 

des industriais e, de forma geral, urbanas do. estado. Apesar 

de ser ainda predominantemente agrícola, o Rio de 	Janeiro 

vinha experimentando um fluxo negativo de sua produção ru-

ral. Os ganeros alimentícios, por exemplo, tiveram sua pro-

dução diminuída de 35% entre 1940 e 1950, maior queda percen 

tual de todos os estados. (Ferreira, 1959: 9 e ].0) Por outro 

lado, a população urbana que, em 1940, representava 37,5% do 

total, subiu para 47,5% em 1950 e, em 1960, atingiu os 

(18) Segundo o Diagnostico do Estado do Rio de- Janeiro,traba 
lho da Cornoarihia de Dcsevoivi:rento do Estado do Rio de 
Janeiro (CODERJ) , o crescimento da popu1açio urbana no 
Brasil corno um todo -foi mais moderado que no estado do 
Rio. Em relaço i população total do pais, a urbana re 
presentava 31,2% em 19404  36,1% em 1950 e 4500- em 1960. 
(CODERJ, 1970: 45) 
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Na Baixada, o numero de pessoas envolvidas com ati-

vidades agropcuriase extrativas era, em 1950, de 32.758 , 

e correspondia a 13,3% do total de pessoas agrupadas segundo 

f 

	

	seus ramos de atividade. J..em 1960, este número aumenta pa- 

ra 120.614, equivalendo a 15,7% cio total. A população volta-

da para atividades industriais, .contudo, que em 1950 era de 

34.643 e equivalia a 14,1% do total, passa a 199.271 em 1960, 

(19) e a 25,96 do total. 

Os dados demonstram que, já nos anos 1950 e 1960 , 

era bastante grande o índice deurbanização da população da 

Baixada. Àlrn disso, as áreas rurais das imediaç6es das cida 

des vinham perdendo suas características. Assim, como obser-

vam Pedro Geiger e Myriam Mesquita, estendendo esta situação 

para toda a Baixada Fluminense: 

• "Á Baixada Fum-ene.ne ap' Je.itta um 	exern 
po 	ltee4an-te: pctne.jou-4e a /te.aC-iza 
çao de obkas de óai'came.itto, iJando 	a 
unia ine.iícação das a-t.iu-i.dada- ap'cc 
a4. Con-tudo, o que. 4e. obe» ,a Q a ex-ten 

• 4ao cada vez maío/L das av-dadcs de 
-teamei-to de -t-.ipo u-bano, a. 'concen-taçã3 
da população nas r-dade 	po'i-antes. Á 
e4pecuaço com a3 -C'La4 vao'rZzada.s pc 
£a4 ob1'i.a4 6e opõs ao seu apoveJ-tamcn.tc' 
piiodwtvo." (Geiger & Mesquita, 1956: 2) 

Podemos ver que os objetivos inicialmente propostas 

pelo plano de obras e de colonização da Baixada, ainda na 

• cada de 1930, quais sejam, recuperar a região tornando-a pro 

• dutiva, clirninar dali a apropriação indbita de terras, cvi- 

(19) Ver folha seguinte. 
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tar a especulação que seria decorrente da valorização confe-

rida às terras pelas pr6rias obras públicas ali realizadas, 

não foram plenamente alcançados. Na verdade, nem mesmo 	os 

nCcieos coloniais ficaram isentos de problemas. Alguns 	de- 

les, como o de Santa Alice, em Itagual, tinham trechos 	em 

litigio judicial, o que era um forte fator gerador de insta 

bilidade. Isto se dava porque as pessoas que tinham as ter- 

ras - apropriadas pelo Governo federal como decorrência da 	a 

olicação do Decreto-lei 893, entravam com recurso contra o 

ato. Desta forma, as questões se arrastavam, sem que o Gover 

no conseguisse regularizar a situação daquelas terras. (20)  

Os investimentos estatais não representaram um in 

centivo à produção agr3:cola na Baixada. A valorização 	por 

eles gerada alimentou a especulação e provocou intensas dis 

putas de terras na região, não apenas entre lavradores e gri 

leiros, mas também entre grileiros e grileiros, e até grilei 

ros e legítimos proprietários.. Os próprios Governo 	federal 

e estadual se veriam envolvidos em disputas com pessoas que 

se teriam apropriado de terras consideradas públicas. 

Uma explicação para isso poderia áer buscada no pró 

prio desinteresse de alguns proprietários da Baixada que, du 

rante longos anos, teriam deixado suas terras abandonadas 

sujeitas à grilagern. Isto teria ocorrido, por exemplo, segun 

(20) Irnorensa Popular, 18/8/1955, p.3. Novos_Tumos, 	29/9/ 
1961a 5/10/1961, p5. Ver também Dryden de Arezzo(1984: 
1 e 2). 

8 	 - 
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do denüncia do jornal Luta_Dernocrãtica, em Duque de Caxi.as, 

onde grileiros tomavam as terras dos proprietários 	atrav•s 

de ações de usucapião. 2 	Também Pedro Geiger e Myriarn Me- 

quita chama a atenção para o fato de que a falta de documen-

tação apropriada, pri ncipalrnente nas propriedades constituí -

das segundo a lei do usucapião, abria brechas para disputas 

e para a grilagem. (.Geigor & Mesquita, 1956: 65) 

(21) Luta Deinocrética, 16/5/1.954, p4. 

A possibilidade de usucaDiáo, isto Õ, da 	pos 
se conduzir ao domínio, era prevista pelo Código Civil 
Brasileiro. Havia, segundo seus artigos 550-e 551, tres 
casos em que a posse poderia ser convertida em domínio 
na Justiça. O primeiro previa que, independentemente de 
título e presumindo-se a boa-fé, a posse deveria ser de 
30 anos, sem interrupção nem oposição. Os dois outros 
referiam-se à existência de justo título e também 	de 
boa-fé. Num deles a posse, quando entre presentes, is-
to é, moradores do mesmo municoio, deveria transcorrer 
por 10 anos. No outro, que tratava de posse entre ausen 
tes, o prazo previsto era de 20 anos. Estes prazos viqo 
rararn até 1955, quando foram alterados. No primeiro ca-
so houve urna redução de 30 para 20 anos e, no terceiro, 
de 20 para 15. Para o segundo caso foram mantidos os 10 
anos. (Código Civil Brasileiro, 1970: 211 e 212) 

Eram capazes de usucapir quaisquer pessoas fí-
sicas ou morais, entre estas, pessoas jurídicas ou comu 
nidades hereditárias. Em todos os casos, a posse, para 
conduzir à usucapião, precisava ser a título de procrie 
tário, isto é, a pessoa deveria exercê-la com o 	animo 
de ter a coisa corno sua, deveria ser contínua, ininter-
rupta, pacífica, p6hlica, inequívoca e atual. (Rocha Fi 
lho, 1985: 56 a 58) 

Havia. ainda, além daqueles três, um outro. caso 
de usucapião, que era o £ro-J.ahore,  criado rio artigo125 
da Constituição de 1934 e incorporado no artigo 156, pa 
rágrafo 39, da Constituição de 1946. Dispensava-se,acjui, 
o título e a boa-fé ao brasileiro que, não sendo 	pro- 
prietário rural ou urbano, ocupasse por 10 anos contí - 
nuos, sem oposição nem reconheçirnento. de domínio alheio, 
um trecho de terra de até 10 ha, tornando-o 	produtivo 
por seu trabalho e tendo nele a sua morada. (Bevilaqua, 
1953: 93). 
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Sem. duvida, um fato que parecia ser comum na Baixa-

da, e que deu margem a acirradas disputas por terras, foi a 

indefihiço quanto aos limites e a titulação das proprieda-

des ali existentes. lá um consenso quanto a esta questo, 

que já havia sido aponLada por Geiger e Mesquita. 	Segundo 

os dóis autores, a maioria das propriedades da região, e da 

Baixada Fluminense como um todo, no era medida ou levantada, 

e os documentos, não raro, não existiam. Quando existiam, in 

dicavarn limites impecisos. (Geiger & Mesquita, 1956: 64 	e 

65) 

Ate- mesmo um antigo dirigente da Federação das As-

sociaç6es Rurais do Estado do Rio de Janeiro (FARERJ), enti-

dade de proprietários, lembra, hoje, que a Baixada era uma 

"zona de ag ação". Isto se dava em função, "justamente, da 

atta de. -tZ-tueo4 de. p.'Lopedade.. Potqtte 04 	donos 	não 	e.'Larn 

popaniene dono4, e.e.4 eiarn g.PLíleítos que ínuadíam 	e44 a4 

É interessante observar, ainda, que havia 	confu- 

são, sobretudo, em relação às terras públicas no estado. Em 

seu relat6rio sobre á Fazenda Nacional de Santa Cruz, perten 

cente ao Estado desde que fora confiscada aos Jesuítas pela 

Coroa, Luciano Pereira da Silva chama a atenção para o fato 

de que, devido às sucessivas ocupaç6es na arca e à inexistn 

cia cio um cadastro, tornou-se difícil saber aquilo que ainda 

continuava sendo patrimônio da União e aquilo uue se tratava 

de propriedade privada por titulo legítimo. (Silva, 1961: 2) 

Em função desta indefinição mesmo 	que, em fins de 196 3,uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito então criada na Assembléia 

...................................................................................................................................... 
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Legislativa do estado para apurar os problemas de terras,che 

ga a propor urna revisão geral dos títulos de propriedades no 

Rio deJaneiro, a fim de detectar as áreas públicas. (22)  

Assim ó que, ao mesmo tempo em que se ampliava a 

rea de lavoura na Baixada, 	impulsionada, em larga medida,, 	pe 

la ação de pequenos lavradores, avançávam tambóm a especu1.- 

ço e as disputas por terras. Alimentadas pela valor izaçio '• 

pela ini3efiniço dos limites e da titulaço das prooriedade, 

a especulação e as disputas, no entanto, ameaçavam as 

de plantio. Já em 1952, o jornal Imprensa PoouJar cornentavz 

no ser novidade o fato-de que "o chamado 	nu/La veiidc do 

V:iuijo Fede'Lai1, ou 4eja, a zona LaJLcz- que ahaótecc en; ;a- 

e a CapJtctC da Repib.C..íca, i alvo de ao 	an-te4 	invecic!a$ 

pm pcvitc de empi.e4a4 te 	ón.íai4 cuja a'J...víídade p5e. Ci;: pc'J 

voko4a 04 lav,,LadoAeó ai £ocafzado4, quando 'ao eta' 	de. 

ma/Lcaç6e4 paka ee-to de loteaniento." 23  o próprio Minist 

rio da Agricultura notava, um. ano antes, num relatório assi- 

nado por seu titular, Jogo Cleofas, que boa.parte das ter- 

ras próximas aos grandes centros no eram exploradas, visan- 

do apenas 	especu1aço. Alguns de seus proprietrios jamais 

foram agricultores e aguardavam somente a valorização -para 

realizarem pequenos loteamentos residenciais. A Baixada era 

apontada como um exemplo bastante eloquente disso. (24)  

(22) Jornal do Brasil, 20/10/1963, 19 caderno, p29. 

(23) Imprensa Popular, 27/8/1952, p8. 

(24) Correio da Manha, 5/3/1952, 19 caderno, P3. 
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A especurQço com terras valorizadas pelas obras p 

bilcaS deu-se t-ambrn, ao que parece, a sombra do próprio Es 

tado. Pessoas próximas ao Poder Central, com prvio conheci-

mento, teriam adquirido trechos que seriam beneficiados pe-

las obras. Tal teria sido, segundo as indicações, o caso , 

por exemplo, de Adalberto Correa. 2 	Deputado gaúcho 	li 

gado a Getülio Vargas, Adalberto Correa adquiriu uma grande 

irea de terra no município de Cachoeiras de Macacu em 1933, 

• mesmo ano em que foi criada a Comissão de Saneamento da Bai- 

xada Fluminense. Parte desta área, perfazendo 1.300 	alquei 

res geométricos, seria vendida ao Governo Federal em 	1952 0  

que tinha então, novamente i frente, Getúlio Vargas, a 	fim 

de que fosse formado o Ntcleo Colonial de Papucaia. (26) 

Vemos, desta forma, que a especulação imobiliária, 

principalmente através da atividade loteadora, foi o produto 

mais imediato das obras públicas promovidas na Baixada a par 

tir dos anos 1930. Hildebrando Araújo de Góes observava 	j 

• no final daquela década: 

"Seqando o exempLo do Gove'uio, 	guuide 
p'topn-Ledade.6 aba;idonada4 são adquLiida 
po emp'tea pa 	cuLate, que, apo& o 
p/LÁ:ne)Lo4 m eLho&a: enLc's 	nd-i penaie<i. 

* 

	

	etctLham as gi.andc akea.S e vendem o,s to 
tu, czcLLi-tando o pagczmen-to a Longo p.a 
zo. Vaiía 	compa;lIL-(.a 	ia se acham otga;Z 
zada4 com este objc.tiuo, obtendo :s.uLa 
do4 compLtanie;i-e 4a-ta-to'L-io4.." (Gôes, 
1939: 58) 

(25) Esta referência a Adalberto Corroa aparece em duas das 
entrevistas que fizemos. 

(26) Certidão do Cartório do 19 Oficio do municipio de 	Ca- 
choeiras de Macacu. 

t 

• - 	 - 
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Desenvolvendo trabalho de campo na Baixada no mi-

cio dos anos 1950, Pedro Geiger è Myriam Mesquita mostram-se 

surpresos com o avanço dos lotéarnentos na regido, 	tornando 

tanto as áreas incultas quanto as cultivadas, destruindo lã 

vouras, inclusive pomares. A principio, sustentam os 	auto- 

res, este processo atingia as ãfeas pr6xirnas aos grandes cen 

tros urbanos, onde novos bairros eram construidos. Com  o pas 

sar do tempo, porem, "o •-eO-teLanlen-tO -cínvade as ã,#Lcas onde ed-.- 

ieaç6a4 izo 4e'io 'e.aLízada4 de ímedia.to ou -ta'Jez nunca,pu 

iiamen-te poJ e4pecaectçio, to/Lnando-4 e íjidependente, em wui-ta 

citeas, da u'ban.zaçãc' e. da Sujição ..ttt'Ltíca." (Geiger & Nos- 

quita,. 1956: 61) Segundo eles, o loteamento, que 	qualifi- 

càrn como "ama 'e.JLdadeJJct eb4e.", era a atividade que mais se 

expandia na Baixada. (Geiger & Mesquita, 1956: 179) Em mea-

dos de 1963, o então governador fluminense Badger da Silvei-

ra estudava o envio de uma mensagem à Assemblia Legislativa 

disciplinando aquela atividade, a fim de impedir que ela con 

tinuasse avançando sobre áreas cultivadas. (27)  

Os loteamentos urbanos representavam urna das prin-

cipais causas dos despejos de lavradores na Baixada, em par 

ticular em municipios corno Duque de Caxias e Nova Iguaçu. (28) 

(27) Jornal do Brasil, 25/6/1963, 19 caderno, p12. 

(28) At-e mesmo um dos antigos dirigentes da FARERJ aponta pa 
ra os lotearnentos corno estando na base das tensões von 
ficadas nesta região. 

Segundo Israel Beloch, mais da metade dos lo-
tearneritos existentes em Duque de Caxias foi aprovada at 
o ano de 1960. Dest-e total, 41,6 haviam sido aprovados 
entre 1950 e 196.0. Em termos da área loteada, os  nGime- 
ros são ainda mais expressivos. Do total desta 	área, 
801s haviam sido aprovados pela prefeitura 	at 	1960. 
(Beloch, 1986: 26) 
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Estas áreas passaram a abrigar, principalmente a partir 	d 

2'2  Guerra Mundial, um grande número de trabalhadores urbanos 

e parte dos lavradores que abandonavam o campo e migravam p .  

ra a cidade. Nelas, portanto, os despejos de lavradores rela 

cionavam-se com a pr6pria transformação do espaço rural em 

espaço urbano. Como conclui Frederico Araújo em sua anlie 

sobre as lutas dos lavradores ali ocorridas: 

"Na Baíxada da Gaa;zabctna o agaçamen-to dc. 
a £u-ta 	pnovocado pesa t'a.eozaçocíi 

te'iiuz, 	oiiçada .pe..Ccz tendincía da mod-L6í 
cação do apaço -t.<1p-camente '.u'a.C1 em u't -
bct;o. Num sentído ampic', a tena na 't.e.- 
£»t'CZO -tO)Lflou-4e 	i--te..an-te pai.a a Cap.1- 
tctC, ncO como base pan.a a. p/Loduçao, ma3, 
p'ncípamenze., como objeto de e4pe.cuJa-
çao, ptovocando uma asceno ue-í..noa 
do seu paço e. uma i;i-te;z4a g'..fagem. Sc, 
pofi. um  lado, esse poceo 	/Lep)Le.en-óu 
gIoba.Cme.n.te uma -tend.naia 	an4o.'tmado'a 
na o'i.de.nctço do epaç.o, na 'aite..ado con 

Lto4' em patt'caIa't .gní..cou .ta.mbem 
o elemento dee.ncadeado'. das £u.ta4, óCrl-

do a kazão dji.e..ta ou £ndíj.e.ct do a44ed.Lo 
da. ca.se  do.ó pAoptietã,,Líoó 4o6)Le 	oló 
ttabalhadoteó ku'L.a4." (Araújo,1982: 206) 

Em alguns lugares da Baixada, os proprietários, se 

gundo PLdro Geiger e Myriam Mesquita, também proibiam seus 

moradores, principalmente os daqueles trechos em que se espe 

rava o loteamento a curto prazo, de que plantassem cultu - 

ras permanentes. Seu objetivo, com isso, era evitar discus-

sões ou indenizaç6es na hora de vender ou lotear a proprie-

dade. (Geiger & Mesquita, 1956: 73) 

É preciso ter em conta que a especulaçao com terras 

e os loteamentos realizados ao longo da Baixada no eram 	a 
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penas urbanos. Havia tambrn aqueles relacionados com as ati 

vidades turísticas e recreativas, onde eram feitos sítios e 

residências de campo. (29) Outra forma de lotearnento era 	a 

agrícola, que se desenvolveu a partir do crescimento da fru 

ticultura. 
(30)  Tratava-se da venda de trechos de terras 	a 

pequenos lavradores, ali onde as condições para o loteamen-

to urbano não pareciam muito favoráveis. (Geiger & Mesquita, 

1956: 61 e 62) 

Um outro fator de despejo, embora não tão 	nítido 

na Baixada, e que incidiu também em outras regiées do esta-

do, foi o avanço da pecuária sobre algumas áreas cultivadas. 

No estado como um todo,a área das pastagens de 104.323ha en 

tre os Censos de 1950 e de 1960, ao passo que, no mesmo j:e 

ríodo, a área das lavouras aumentou de apenas 9.120 ha. (CO 

DERJ, 1970: 93) Já na Baixada , ainda neste período, não en 

contrai-nos a mesma proporção. Aqui, como pudemos observar na 

tabela IV, enquanto a área de lavouras aumentava, a de pas 

tagens diminuía. Apesar disso, há relatos de despejos 	que 

vinham ocorrendo era função da expansão da pectiária em a1qu 

(29) Era intensa, já no começo dos anos 1960, a especulação 
imobiliária com finalidades turísticas e recreatívas 
mesmo em áreas fora da Baixada como Cabo Frio, São re 
dro da Aldeia, Saquarerna, Araruarrma e Maricá. Em 	1964 
começam a surgir referências sobre sua extensão também 
para municipios como Angra dos Reis e Parati, onde 	a 
agricultura começava a ceder terreno. Jornal do Brasi, 
8/3/1964, 19 caderno, p11. 

(30) Segundo Renato da Silveira Mendes, a rápida expansa cio 
cultivo da laranja, até os anos 1940, atraiu muitas pes 
soas, num processo-que qualifica como "uu;a t .'Ldcuíc-cc en 
da que se pLe.cp.totLsob,-,.c a Baixada. "  Antigas fazcn 
das desvalorizadas foram adquiridas por "ca)Lta.C-í3tl.S 

;u ccLaJ do 	o da Ja;c-u", quenelas fc:rarain xm: - 
res e rcvcnderarn-nas ezi lotes. Urre forte pi.±licidade era feita 
era - torno das facilidaces de enriqwcinnto proP)rcioruclas pela 
citricultura. (cndcs, 1930: 100) 
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mas fazendas. Isto' ocorrida, por exemplo, em Itaborai, 	onde 

parceiros eram empurrados para fora das terras peio gado. 

Este avanço parece estar relacionado, principalmente, 

a dois processos. Primeiramente, há o fato de que as grandes 

propriedades na Baixada, e da mesma forma no estado, rnntinta, 

ao lado das plantaç6es, trechos cobertos com pasto e algum ga 

do. Desta maneira, se o produto plantado se desvalorizasse, a 

área cu,ltivada era d.irninuída e os pastos e a criação extensi 

(32) 	 - va ampliados. 	Quanto ao segundo processo, trata-seda pro 

pria especulação. A criação de gado tarnbrn podia ser urna for 

ma de mascarar a especulação imohiliria, mantendo alguma ati 

• vidade nas terras, com baixo emprego de capital e de rno-de-

obra. (Geiger & Mesquita, 1956: 118 a 126) Além disso, deve-

se ter em conta que, nas tentativas de despejo, era comum que 

os grileiros soltassem gado nas terias dos lavradores a 	fim 

de destruir as suas plantaç6es. Desta forma, nem sempre o 	a 

vanço do gado sobre a lavoura significava que a pecuária fos 

se, de fato, se estabelecer enquanto atividade estâvel. 

(31) Entrevista com um antigo líder camponês de Itaboraí. 

(32) A substituiço da agricultura pela pecuária ocorreu 	de 
forma bastante drástica. em alguns municípios do norte do 
estado, como Itaperuna e Natividade, em função do progra 
ma de erradicação dos cafezais posto em pratica pio Go 
verno federal a partir de 1962. A contrapartida da erra-
dicaço foi a 1i.beraço maciça de colonos. Um antigo pro 
dutor de caf' da região, e tambm dirigente da 	FARERJ, 
chega.a citar o níiinero de 200.000 pessoas que' de lã 	te 
riam saído durante a década de 1960. 

' 	 TT 
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Finalmente, um outro fator que tem sido identifica 

do como estando-na base de despejos em algumas arcas da Bai- 

xada e .do restante do Rio dc Janeiro 	a mudança nas 	rela- xada 

 de trabalho. Estudando as lutas de trabalhadores rurais 

de Itaborai, Eliane Cantarino O' Dwycr observa que, a partir 

dos anos 1950, os. moradores foram deixando de receber áreas 

de cultivo, ao mesmo tempo cm que dele eram exigidos servi- 

(33) ços diários nas plantaçoes das fazendas. 	Os que 	resis- 

tiam eram expulsos. (O'Dwyer, 1982: 3) 

Novamente aqui, no entanto, podemos estar diante do 

processo de especulação. O aumento da carga sobre o morador, 

associado a já vista proibição de culturas permanentes, 	po 

de visar não apenas à estruturação da produção em novas ba-

ses, mas também ao despejo puro simples, de maneira a que a 

terra possa ser utilizada para outros fins. 

1.3. Posseiros e grileiros em.  luta 

O historiador inglês E. P. Thompson nos adverte, em 

seu estudo sobre as aç6es de massa ocorridas na 	Inglaterra 

do s&culo XVIII e denoininadas motins de subsistência, sobre 

o caráter simplificador das nálises que procuram explicar 

as revoltas populares meramente como respostas à fome e a po 

(33) Sobre a relação de morada ver Moacir Palmeira. 	(1977) 
Sobre a forma que assu'niu esta relação em Itaborai ver 
Eliane Cantarino O'Dwycr Gonçalves Bastos. (1977) 
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breza. (Thompson, 1971: 76 a .78) A análise das aç6es de mas 

sa deve, segundo o autor, incorporar no apenas aqueles que 

chama de "e4tmuo4 e.eonm-i.íco4 eewdn-takeY' , (1971: 78) 	mas 

sim tom -1os em sua complexa inter-relação com uma série de 

outros fatores. 

Estas idéias podem nos ajudar a refletir sobre da 

dos como os da tabela V. 

TABELA V - ESTADO DO RIO DE JANEIRO. E BAIXADA: PESSOAL OCUPA 

DO E PARCEIROS NOS ESTABELECIMENTOS 	RURAIS EM 

1950 E 1960. 

PESSOAL OCUPALO E PATEIEOS N6 ESTABELEC1MIDS PURUS 

Trabalho Pc rarere Trabalho,  Teax»rio 	Parcniro'3 
MUNICÍPIOS  Var i a 	 Varia 	 Varia 

cão 
- 	 1950 	1960 	

6O 	
1950 	1960 	

0/60 	
1950* 	1960 	

0/60 
(%) 	 (%) 	 (%) 

bva Iguaçu 	1.533 	1.055 -31,1 	3.897 	569 -85,3 	195 	4 -97,9 

de c 
xias 	 376 	832 12112 	276 	532 	92,7 	22 	19 -13,6 

Cacheiras 
de Macacu 	530 	416 -21,5 	275 	779 18312 	541 	208 -61,5 

Itaborai 	694 	1.452 109,2 	639 1.697 165,2 	126 	212 	68,2 

Itaguaí 	948 	1.244 	31,2 	850 	993 	16,8 	35 	72 105,7 

Magé 	 907 	458 -49,5 	573 	672 	17,2 	9 	69 666,6 

Baixada 	4.988 	5.457 	914 	6.510 	5.242 -19,4 	928 	584 -37,0 

Estado 	48.801 38.335-21,4 56.29844.534 -20,8 	84.15 	36.920 -5611 

(*) 

 

Incluído o pessoal que trabalha por conta dos parceiros. 

DNII - CENSOS AGRÍCOLAS DE 1950 E 1960. 

Podemos ver que, de 1950 a 1960 h, na Baixada, um 

aumento de 9,410 no nu-mero de trabalhadores permanentes, 	e 

1. 
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uma queda de 19,4% entre os trabalhadores temporários 

e de 37% entre os parceiros. 	ia para o estado como 

um todo, há urna redução significativa em todas as ca 

tegõrias: 21,4% entre os trabalhadores permanentes, 20,81.  

entre os temporários e 56,1% entre os parceiros. Esta 

diminuição demonstra que, de maneira geral, houve uma 

grande dispensa de lavradores no estado durante a d&ca 

da de 1950, sem ocorre r, em contrapartida, uma reabsor-

ço. 

Ainda que no tenhamos elementos para afirmar 

que esta dispensa de lavradores tivesse acarretado cm 

misria e fome, poderiamos esperar, se apenas esta teri 

dência fosse suficiente para gerar revoltas ou rebe-

1ies, que grande parte d'o territôrio fluminense estives 

se em cbnvu1so social ao final dos anos 1950. Isto, po 

rem, no ocorre. 	r na Baixada, e mais especificamente 

a partir de urna parcela dos pequenos produtores da re 

gio, ocupantes, segundo a - denorninaço do Censo, arren 

•t 

	

	
datários e também parceiros, mais atingida pelos despe- 

jos, que se inicia um processo de resist&ncia organiza- 

da. Partindo daqui, este processo, que é referido 	pe- 

los prôprios atores como sendo a sua luta contra 	os 

despejos, atingirá, aí sim, tambôm outras áreas do es 
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f 	tado. (34) Mais ain~ia, o avanço das lutas na Baixada permiti- 

 a reabsorçíoern atividades rurais, nesta região, de 	la- 

vradores despejados em outras localidades do estado, ou mos 

;no de outros estados. 

Talvez nos sentíssemos tentados a explicar este fa 

to localizando, naquelas categorias do lavradores da Baixada, 

o gen da revolta. Em seu interessante trabalho sobre 	os 

contextos sociais e os fatores que pesam sobre a ação politi 

ca do campesinato, corno as lealdades prirnordiais e o paren - 

tesco, contudo, Harnza Alavi critica este tipo de anélise subs 

tancialista: 

(34) Otermo luta era constantemente utilizado para referir 
as reaçées dos lavradores contra as investidas daqueles 
que queriam despeja-lõs. Ver, por exemplo, Imprensa Po 
pular: 13/2/1954, p2 e 2/12/1954, p6. Luta Dernocrt-.ica: 
23/1/1955, p2 e 30/11/1961, p1. Novos Rumos: 14 a 20/4/ 
19611 p2 e 1 e 7/2/1963, p7. 

Também nas memórias de José Pureza a utiliza - 
ção da categoria luta, cm este mesmo sentido, é bastan 
te recorrente. Assim, por exemplo, referindo-se ao as-
sédio dos grileiros no início da década de 1950, diz: 

"Tonou-4e. a4tn ínevítivel a . u-ta 
ent'Le o eamponee.s e es 	-í.'os, 
que apeen-tauan; 	uíLos 	 de 
popiedctde." (Pureza, 1982: 26) 

Ou ainda, relatando o processo de organização 
dos lavradores fluminenses: 

"Vepo 	de íi.zícíada a luta em 
Lbmo,5 cI:amado4 dos 	eampoizc.!eS 

• de t'a't-c4 dt'i.Lto 	e ?nu1ieZpo.3 ÇCn 
tncínen-e. 04 eoii'teS pa.itam 	dc.s 
eom13anIze-'to4 que C4.tcz'cttn .-tava:cío de 
tCk111UCLC!a 	e qu: •sc 
zan." (Pureza, 1982: 26) 

Urna vez instaurada a luta numa determinada fa 
zenda, ela se transformava em 5roa cm litiçio. Novos iu 
inos, 14 a 20/4/1961, p2. Luta J)cmocrtica, 16/1l/19 u1 , 

pS. rilt:im:i flora, edi.çao do uLaco do iio de Janeiro: 12/ 
12/11, p2; 7/10/19163, p3. 

...,........................... 
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MLC.tanqj ou. non-m.tf.L.tancq ake no.t 
ab4ou-te cand.L-tion4 but, tatiteA, -theij c. Ac 

con-t-L;:ge.n-t on chançj-Lng coèzjuc.tue4 	03  

	

4ocla.t eucun6tance.ó and movemeiz-t-S." 	(A 
lavi, 1973: 28) 

Tarnbm Moacir Palmeira, numa rica reflexão sobre a 

relação entre diferenciação social e participação 	política 

do campesinato, apotita neste sentido, Segundo ele, "e.44e. -t 

po de. 4btctnc-LaíL-L-smo -t'Lcui uma poutu/Lct ah..'tLca que 	e.4 ta 

no 	ai-t t 't )odas de, um cii 	;id-Lmen-to d-aXLco da. 	o-'imaç6e4 	-o 

cLa-L4." (Palmeira, 1975: 1) 

Como, então, entender por que os lavradores 	despe 

jados da Baixada optaram pela luta e não pela migração para 

a cidade ou para outras regi6es do país onde houvesse terras 

disponíveis? E esta questão se justifica tanto mais, quanto 

se tem em mente que a migração campa/cidade tem sido vista 

como um desdobramento natural do processo de 	modernização 

das sociedades. 

Para Samuel Huntington e Joan Nelson, interessados 

nos padr6es de participação e de inserção políticas 	naque- 

les que chamam de paises em desenvolvimento, o carnpon&s,dian 

te de urna deterioração de suas condiç6es de vida, e 	tendo 

em vista os riscos da participação política, prefere 	emi- 

grar: 

uConc? ned w.th 	Í i i vL e a.-s 19 	eco C'HLC 

U1?CC.'i.ta-L11.tJ c..;-,,d a dcc 	Udi!(j 	tai:(IaLd 
a peaan-t -L-s moue -CiíeCj -to i;;c ve 

te -tire. c-L-ty -tíiaiz -to e 	-Lii a cou.'tecL 
po-CtLca ac-t-Lon, p'.Ldcd 	tIre, c.o.t- 	' 
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' nu9/La-t -4oJz a)Le batab1e.. 	Ecorzom.c 
devetopmen- - cornmub1-Lcation ne.two-zk , 
/z.oad, buólíiies, u'Lban job oppotun-L-t5 
- 'teduce4 Etc uncetain-Ce and e04t4 o, 
mqkat'on and -tIia4 Iote-ciLõ -tlze Ceve4 	o 
Jtu4atpo2ica 	patíciipa.tí.on. 	(ti 1iC.LC. 
mqiiaton ís i1mpobJe on. deaf.t, 
otlien. -thnçj.s bcíi-ig eqaat, pca.a;z.t4 	a..e 
rnon.e. £-íIzetj -to -teon.t to po-c- dep.tc  
ít an e en.-ta 	e.s and 'ióks." 	(Huntincjton 

& Nelson, 1976: 52) 

Embora este tipo de análise traga, sem dúvida, ele 

mentos bastante relevantes para a reflexão, ele é também, a 

nosso ver, marcado por uma séria limitação. Ele atribui 	ao 

camponês uma racionalidade que, ao que nos parece, é 	muito 

mais a dos próprios cientistas sociais. Deixa de lado, 	por 

isso mesmo, as relações e os valores que são próprios ao ca,,-,i 

ponês. 

A terra não é, para o camponês, -um simples 	local 

de trabalho e de habitação, mas sim a base para, a 	reprodu- 

ção de sua condição camponesa e, consequentemente.de  urna só 

rie de relações sociais, da família, de valores. 35  Por is 

so, ele percebe o seu futuro como vinculado à terra, e a de 

cisãode abandon-1a não é um rnéro calculo de custos e bene- 

(35) Este tipo de ligação que o camponês tem cora a terra tem 
sido bastante enfatizado pela literatura sobre socieda-
des camponesas. Henri -1endras, por exemplo, associa a 
dinâmica e a estabilidade do grupo doméstico camp-êsao 
ao alicerce patrimonial. É  indivisibilidade do patri- 
mônio que garante a manutenção do grupo enquanto 	tal. 
(MENDIAS, 1978: 65 a 71) Boguslaw Galeski, por seu tur-
no, aponta para a associação dos interesses da família 
camponesa com a terra. Seria esta o bem comum da faial- 
lia, a base de sua manutenção e de seu prestigio, 	sua 
segurança para o futuro. Mais ainda, ela tem, na medida 
em que está na base de relações sociais, influência de 
cisiva nos destinos dos membros da família, na sua otor 
tunidade de.educação, de ganhar a vida na cidade, e ta:: 
hora nas estratégias matrimoniais. (Galeski, 1972: 16'2 e 
165) 
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ficios. É por isso também que, nem sempre, alda para "a cida 

de representa para o camponês umcaminho sem volta. Ela pode 

ser apenas um trecho de sua trajetória, onde ele acumula re 

cursos para depois adquirir um novo pedaço de terra, (36) 

Isto, porem, no implica em que um despejo de 	la- 

vrador vâ sempre causar revolta e reação. Ali onde h urna o 

ferta abundante de terras as tensões podem ser abrandadas ,em 

hora nem sempre o sejam. Um fator que é básico, contudo, 

que aquele ato pode ser encarado pelo lavrador corno um direi 

to daquele que o despeja. Desta forma, para que a revolta e 

a reação emerjam é fundamental que o despejo seja visto 	co 

no ilegítimo e injusto. Mais ainda, ô preciso que ele 	no 

seja visto como algo inevitável, e que se d& num 	processo 

de quebra da autoridade daquele que despeja. 

A. questão da legitimidade e da ilegitimidade de de-

terminados processos foi apontada por Thorripson em seu Já re 

ferido trabalho. Segundo ele, e preciso ver como os "eZnzu 

£o eco n6tníco" - operam dentro do consenso popular, dentro do 

conjunto de normas tradicionais e de obrigações sociais, bem 

corno das noções tradicionais sobre as funções econômicas dos-

diversos setores sociais. A tentativa de lesar tais supos- 

(36) Esta questão foi trabalhada por Afrnio Garcia num arti-
go sobre os reflexos do mercado de trabalho industria]. 
sobre a dinmnica da plantation tradicional, o modo de 
dominação que lhe ô caõftico e o conjunto do espa 
ço social ruraldo Nordeste brasileiro. (Garcia, 	Jr, 
1986) 	 . 



tos morais, aos quais denomina de "e.eonc'nua rno'La do4 

desembocou nas revoltas ocorridas na Inglaterra do século 

XVIII: 

.1_4 O; 	t2OL4C. -tkue. tha.t 'ío-t4 	we&e 
• tg9e.'Led o 	btj óoa'Líng 	es 	b11  

maLpcíc.es amonq decze'ts a/L by husujek 
Ba-t the4e g/L.c1e.'ance4 	ope.'La-te.d w-tízin 	a 
popuJctk c o ws e iis ws as 	to wlia-t 
£eitsnate and what wee 	-iUC9-t1na.ie 

• pAactíces £n ma1.k ctnj, m-eci;i, 	baIsicj, 
etc. Th4 ín 	ó taiz.nwa4 	oanded 	uC'n 
a eon4L6-tc.n-t tw,-Ladí.tíonal v-1e.t; 	o 
n04.m4 and obqato;s, 	o í 	the 	p'topcLtL  
econom-Le aie-tíon oS set)c,,Laf- pan-U.e 
wth.ín 	-tI' e. 	cOmflItLn -t.j, 	WÍL(_CIL , 	- akeu 
-t c' g e-t Iz cii, can b e. A, a- d to 	c o n-. -t--t u e 	-t!: e. 
nioal econonuj oÇ .tIte poo. An 	oa-t/ta9c -to 
-.tiLe4e nsoJia1 aun1p.ton-5, 	qu-íte 	a4 	snach 
a-s actual de.piiiation, to 	tíie 	wóua-í 
OCC.ct6On O-'L d4i/Lec-t ac.t-íon." 	(Thompson, 
1971: 78 e 79) 

Thompson busca o "nexo", isto é, aquilo que, no 	sé 

culo XVIII, incitava a população trabalhadora inglesa a agir. 

Localiza-o no pão de trigo, artigo básico da subsistência do 

trabalhador, e cujo consumo, a preços baixos, havia se torna-

do uma tradição, ainda que por paternalismo das elites gover-

nantes. O aumento dos pzeços, a especulação com o trigo e al 

teraç6cs na composição do pão levaram à revolta. Os comercian 

tes de pão, grãos ou farinha eram estigmatizados e 	qualquer 

um deles era suspeito de todo tipo de extorsão. 	(Thompson, 

1971: 97 e 98) 

No caso da Baixada, a subordinação à qual boa parte 

dos lavradores estava sujeita não parece ter gerado 	fortes 

reações. A luta só sobrevinha quando incidia sobre eles a 	a 

meaça de. despejo. 

67 
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Até mesmo em algumas •das areas que, poste riormontLe, 

seriam das mais mobilizadas, como Duque de Caxias, os lavra- 

dores, ao ali se estabelecerem, faziam-no mediante 	alguma 

forma de pagamento ao suposto proprietrio. O depoimento cio 

um antigo líder campon&s daquele município o bastante 	cla- 

ro quanto a isso: 

114 gente, avit.íqainen-te., 	ío eii'iava 
no pe.-L-to nc' . A .tu-'.i.a si 	i.tca no  
-tc' rnCwo ita Faz encfa Ca.ya 	, i);a. 	.í 
j 	Ço-L de 60 pct'ct c. Em .tC'dC?..3 O 
-n, es que. a g cii-tc.. Cn-ava e-'a .eipflLe. 	at 
v.-5 de. ai -ai e.uda en -tc' ou de -t'LÇ a, 	riac.' 
ou de. inea, ou c n tá o . . . e, q eJC?iiCu. 	- 
fLa am." 

Ali onde os lavradores se instalaram como 	ocupLI-  

tes, no estando, portanto, sujeitos a uma rolaço de subor- 

dinaço direta a um suposto proprietário, 'proprietário, 	ou 

preposto destes, esta relação poderia vir a ser imposta, 	e 

acefta, num momento posterior. Isto ocorreu, por exemplo,tcJn 

bm em Duque de Caxias, na Fazenda São Lourenço, um dos mais 

fortes polos de luta no inicio da década de 1960. 	Segundo 

Frederico Araújo, os lavradores vinham ocupando a- área desde 

os anos 1930.. Mais tarde, por&m, começou a lhes ser cobrada 

urna taxa pela utilização das terras. (Araújo, 1982: 33) 	A 

luta seria deflagrada quando das tentativas de despejo. (37) 

Fato semelhante pode ser observado na Fazenda do 

Largo, 	em São João da Barra, um dos primeiros casos 	de luta 

(37) Novos Rumos, 25 a 31/8/1961, p6.. 

- 
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camponesa ocorridos fora da Baixada. Os relatos dos . jornais 

a respeito so, muitas vezes, confusos e contraditórios. 	O 

que se pode perceber, no entanto, eE  que se tratava de anti-

gos lavradores, muitos, inclusive, filhos de escravos, e que 

ali produziam sem vínculos com proprietários. Num dado n:omen 

to, surcjealgum dizendo-se dono' da área e exigindo dos la- 

vradores um pagamento para que ali continuassem a 	produzir, 

o que eles aceitam. Já no começo dos anos 1950, contudo, 	o 

quadro da fazenda 	de luta, desencadeada pelas 	tentativas 

de despejo dos lavradores. Passaram estes a questionar a pro 

pri.edade daqueles que queriam despejá-los, e negavam-se 	a 

continuar pagando pelo uso da terra. (38) 

Vemos, portanto, que 	o despejo, o corte do acesso 

t terra, que desencadeia a luta. ErJora no se vissem 	como 

donos da terra, os lavradores tinham fortes vínculos cora ela, 

sentindo o despejo como uma ameaça no somente a eles, 	mas 

a todo um modo de vida e a um conjunto de relações. Por is-

so rnesmo, esta medida era considerada como sendo bastante i  

justa. 

(38) Imprensa Popular: 13/2/1954, p2; 25/2/1955, p6. 	Terra 
Livre, l quinzena de julho de 1955, p4. 

(39) Observa Barrington Noore Jr, numa reflexo sobre o cue 
leva os homens a se revoltarem ou aceitarem passivai.cn-
te as condições em que vivem, que o ressentimento gera-
do pela ohstacuiizaco do cesso aos moios do produço 
no se deve apenas ao interesse material. Haveria, 	na 
verdade, uma revolta moral, uma sensaço do que a vida 
COO um todo e os valores estariam sob um ataque injus-
to. (:oorc Jr, 1978: 35) 
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Uma vez que tinham como objetivo primordial, princi 

palmente a partir dos anos 1950, a especulação imobiliária e 

a produção, os despejos passaram a representar, na Baixa 

da, um corte definitivo com a terra. E isto era tanto 	mais 

grave, quant- o eles começavam a incidir no sobre um ou ou-

tro lavrador, mas sobre um grande numero e em várias fazen- 

das. Isto significava que o lavrador despejado de uma 	arca 

dificilmente seria reabsorvido em outra. (40) 

Uma tal situação pode ser bastante crítica, 

lembra Barrington Moore ir. em seu clássico estudo sobre 

origens sociais da ditadura eda - democraci a: 

"O i.tmo dct.s uiod<ífcaçoe3 ua v-da dos cam 
ponees, ínUt.tíndo c niirne.'Lo da 	pa6oa 
a e-tada 	írnu-ta nectmei.te, co ;icí.tu.L 	Ça 
-to/i. c/uc-a, pc'/i. 4ci p'Lop'Lcío. SwópaJto 4C 
rna4 .unpon-tan-ta do que aõ altexaçje.s ,na 
-aia-ís em al.Lman-to, abtígos e. ve-tua - 
Aío a menoó que e-ta. .óejarn muí.to u6í-
t as e vatct. A daten.oaçao econo5míca cm 
Sa,se,s £ett..taó pode 	aceita pO/L 	16 tia 15 

corno paiL-te. da -L-tttaço  
Epacai?inente quando nao ha aenatt.vcs 
e-akcune.tta uí.ó Zu e-ci, pode-4 e anca n-t.itcvt ca 
da vaz rncLon aceL-taço dcz.ó pn.Lvaçoas,dc 
.to. do pad'o doó canipone4e.ó daqu-L.tc que 

ju-to e. de.uLdo. O que enueca o cain- 
ponae (e naio so c'.s camponeses) e. 	urna 
nova e 4ubJtcz exigcnc1a .irnpo.s.ta que 	ca-. 
4obc muita gente ao mCfl1O teiipo e. 44g;l-í. 

c.a ama qaeb!La da 	a5 e. co.ó-tutne 	a 
cC.to4." (Moore Jr, 1975: 544 e 545) 

(40) De acordo com Frederico Araújo, uma das ra5es alegadas 
pela proprict5ria da Fazenda So Lourenço, em Duque de 
Caxias, para despejar a pessoa que a arrendava, no iní-
cio dos anos 1960, foi o fato de ter este arrendatário 
permitido que novos lavradores ali se instalassem como. 
seus parceiros. (Araújo, 1982: 33 a 35) 

O1 

Js 
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No caso de Pernambuco, como aponta Lygia Slgaud, 

foi a saída em massa dos engenhos, tarnbm nos anos 1950,que 

levou os moradores a reagirem contra os proprietrios. 	A 

saída era constitutiva da morada, e poderia ocorrer quando 

o proprietário, ou o próprio morador, assim o 	decidissem. 

Saindo, porém, o morador poderia ligar-se a um outro pro-

prietrio nas mesmas condições. A saída em massa determina 

da pelos proprietários e a recusa destes em aceitar novos 

moradores, entretanto, representou o fechamento do 	acesso 

à morada. (Sigaud, 1979: 33) 

No estado do Rio, os despejos eram vistos como pra 

cedimento ilegítimo, injusto, contra lavradores que haviam 

desbravado a terra, tornando-a produtiva, valorizando-a com 

seu trabalho, seu suor e seu sangue, e mafs ainda, que não 

se recusavam a pagar pela sua utilização. Um lavrador 	em 

luta da região de Caramujo, era Nova Iguaçu, fazia, em 1957, 

o seguinte histórico da área e de suas relaç6es com o gri-

leiro ató o início das ameaças de despejo: 

«Ha )na'ís de qaa.Lo anos que pLngava ao' 
da ;zo.óa cata ;ia.s ,toça do Cananajo .Com 
a no4-a. labuta eu e. znct-i de. 60 	,nZL.a.s 
de coLollo4 conegui:no' 	uz4otmcVi. aque 
La -te'LJ(a4 em ian-taçEu de pe.'idut 	d 
vi.ta. Eiutm 	 e. tn-<CIlcL/Le.4 de pe.s 
de bananc-n.ct, aíp.m, 	ouc.e.JLa de cana 
e uma ín-ndade de piodu'os que 	na 
e'ía.ó nos davam me.oó pa/La p4e4..tal. um 

bom co,io'ito paira a noa gente. 	Tka- 
ba.CIiamo peIo sístenja de -tcnça, co'i-tan-
do Lenha 5/ra o homem que. 'e dLz.a dono 
dais qCe.bct., um ve"Leado 	de Nova Iguaçu 
de. nome N.ne;i-ta. 	Co.'tta%iamo.5 Lenha per.a 
efe. e, em -t/ioca, tZ;zIiawo.5 o direLto 	dc 
pLaiz-tcr'r noa /roça.5, desde que Lhe dZ 

Favor n5 fr anolar.õeS ci; ÇV 

A. ijpla OU 
 

........ 
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4en1o4 uma teaLça pae, dos podu-to4 coh 
- 	do4,"( 41) 	 - 

E o jornal Imprensa Popular, noticiando ameaças de 

despejo em varias fazendas de Duque de Caxias, no início de 

1954, comentava que os lavradores, "agu;i com t;iaís 	de. 30 

ano4 ocupando a4 pop-edade.4, 6ízcham 9'Lctndc.4 n1cChoiuznie.,I-to4, 

como p-E1an-taç6c4, con4-t/Luçe4, etc., 4em que apaeces.5em 	do 

n04. Ago-'ici, que cz4 te.t./La4 estão 4e. a1ozando 'p-1dctnente 

04 g/Le.o4 apaece.in Ln 	undo-4e donos das 	e'La4, Cinbo~ 

a 4 »i nenhuma documentação 	(42) 

Justamente por seu trabalho investido, por terem co 

mo meta a produção, os lavradores julgavam ser um direito seu 

o acesso a terra. A luta, assim, representava a afirrnaçod3s 

te direito. Este é o sentido das declarações dos lavradores 

que, segundo o jornal Imprensa Popular, a Santa Casa da Mi-

sericôrdia vinha tentando despejar em Austin, Nova Iguaçu,no 

início da década de 1950: 

"VaquL nJnguein saí, seu moço, po/Lqu.e quan 
do ísto czquii e4-taua abandonado, ní;l9u1n 
4e. Jejnbtaua de -5e cL.ze.& dono. A9o1.a 	que 
a4 -te./L)La4 e.-o .atada4, vem a Santa Ca 
a com e.44a couvcJ4a p.'La jios joçjalt. 	no 

fl?e.o. da fuLa, 4 em ea nem b 	4 e. 
e.e.4 -teni coaem que ve.n!iam " 

41) Imprensa Popular, 29/6/1957, p6. 

(42)  Imprensa Popular, 22/1/1954, p2 

(43)  Imprensa Popular, 15/3/1952, p5. 
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1 •  

E a questão dos direitos é referida tambm por uma: 

comissão de lavradores da Fazenda Piranema, em Duque de Ca-

xias, que, em fins de 1954, denunciava ao jornal Luta Demo 

t 	critica as investidas de grileiros na rea: 

"Cada di.a que óe pa.sa  a óítuação 	ca 
maLs gave. Ago.'.a s-tczmoz dccdído a d 

ende.n. noos d'te.Jto4, j& que 	Le--5 
pILoCU/ta jioó de..spe.ja,% a jogo. Se no 	(iu 
VC.k Uma pkovídencía cab'el ues-te. ca.!, 

4tatnO5 cetos, P-cikanema evaL-.e.-c 
em p/Lo.e da 	be'tdacle do.ó hoine.n4 que. c- 

" 44tÁvan e Áatani pela 4ob/tev.úenca.  

Um outro aspecto, recorrentemente lembrado como mar 

ca da ilegitimidade dos despejos, & o de que eles punham em 

risco o sustento e a própria sobrevivência do lavrador. Isto 

pode ser percebido no depoimento do lavrador de Cararnujo,vis 

to acima, quando diz que, com a venda dos produtos que plan- 

tava, podia propiciar um bom conforto para sua gente. 	Tam- 

h&m acima, na declaração da comissão de lavradores. de Pirane 

ma, o despejo aparece como coirtprometendo a "u-ta pela 4ob'C- 

	

u?ne.La" dos "fioniekló que. cuUivani". E o mesmo aparece . 	no 
ï 

discurso de urna dos líderes da luta da Fazenda Sao Lourenço, 

em Duque de Caxias: 

"Ç)jtando a tei.ka e.t2í p.eczrztada, 	apaAccc tá  - os pAoce.ss os e. o.s donos e. n:a-cí a 
pa)LcL nO.5 pm a. co'.'e.i. Desta uez n..Lnguem 
eoLne, po..L -todo, ameaçado.s ou uio, .Le. 
4oCveinc.6 de.e.ic1e.k o noó.óo pio 	de. 	ca- t 	. 	 da da.." 45 T 

: (4 4) Luta Deinocrtica, 10/121954, p5 . 

(45) Luta Democrtica, 19/8/1961, p2. 

................................................... .... 	.................'-':'. 
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A noção de direito à terra e a defesa da sobrevivn 

cia associavam-se, ainda, a uma outra concepção que parecia 

estar presente entre os lavradores e que deve ter contribuí- 

do para impulsiona-los à luta, reforçando a face 	desumana 

dos despejos. Trata-se da idéia de que o despejo atirava 	o 

lavrador numa situação de degradação e de desamparo. 	Isto 

fica claro nas declaraç6es dos lavradores de Austin, vistas 

ha-  pouco, de que a Santa Casa queria joga-los "no nie.Lo da »ua, 

em eL'i.a. nem beta." E uma imagem semelhante a esta 	cons- 

truída por Satiro Borges, líder dos lavradores da Fazenda do 

Largo, em São João da Barra, numa declaração ao jornal 	No- 

vos Rumos em 1961. Segundo ele, os lavradores que foram des 

pejados da fazenda "hoje uLvem na beli.a do ca, 	pe4cando 

pa/v.t matat a 6otne •dos 

Mas onde a ilegitimidade dos despejos 	igualmente 

transparecia era na categoria empregada para referir aqueles 

que os €mpre en di am: grileiro. Grileiro era, e e, uma catego- 

ria com uni conteúdo,  fortemente negativo, significando 	al- 

guém que se apodera de terras alheias atrav's de 	documen- 

tação falsa. Até mesmo para um antigo dirigente da 	FARERJ, 

a Baixada, à diferença do Norte do estado, era uma área-con- 

turbada pelo fato de que, 	ali, os donos "não efLam 	p'Lop/LLamc;z 

te dono4", eles eram griliros que "JnvadJam e4Sa6 	-te'l/La6." 

(46) Novos Rumos, 14 a 20/4/1961, p2. 
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Os grileiros eram vistos como falsos donos, que apa 

reciam de repexite, depois que a terra havia sido valorizada 

pelo trabalho camponês, portando documentação forjada e exi- 

gindo a saída dos lavradores. Por isso mesmo, os 	despejos 

eram, para estes, uma medida no apenas ilegítima, mas 	tarn 

bem ilegal. Para a retirada dos lavradores os grileiros 	em 

pregavam, alem de ações judiciais, a violência, que era exer 

cida tanto pela política quanto por jagunços contratados. 

É interessante a reportagem do jornal Imprensa Po- 

pular sobre os problemas enfrentados pelos lavradores 	da 

Fazenda Papa-Folhas, em Duque de Caxias, em meados da dó cada 

de 1950. À valorização teria atraído para ali um grileiroque 

se dizia dono da irea. Para alcançar seus propósitos, segun- 

do o jornal, "tcL-tou, en.-to, de. 6azen. o qci.e azem todos 	04 

g-'to4: 	okjcz 	cu/ 	6cLf.4a 	e OIi-tkataJL jaguíiçoõ." 
(47) 

Com sua ação, os grileiros visavam no a produção, 

mas sim a realização de loteamentos ou, simplesmente, a espe 

culaço com as terras, que manteriam incultas. Desta 	forma 

os grileiros, na opinião dos lavradores e dos setores a eles 

mais próximos, impediam que a terra cumprisse sua função 	e 

conômica e social, o que causava prejuízos aos próprios habi 

tantes das cidades. De acordo com declarações de 1ideanças 

1 	 __________________________________ (47) 	prensa Popular, 15/7/1955, p2. 

1 
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cmnponesas.em julh de 1955, a ação especulativa dos grilei-

ros poderia comprometer o abastecimento da cidade do Rio de 

janeiro 
(48)-. 	Ou ainda, como aponta um manifesto dos lavrado 

res em luta do Núcleo Colonial Santa Alice, em Itagual, 	em 

1961, o apoio dos setores urbanos às ações camponesas contra 

as investidas dos grileiros representava, também, um 	passo 

no combate contra a carestia de vida. 

De fato, a especulação e a grilagein eram 	bastante 

recorrentes na Baixada, estimuladas pela valorização e pela 

indefinição quanto à condição e o limite das terras. Nem to 

dos aqueles que despejavam, contudo,' eram realmente grilei - 

ros, apesar de serem assim referidos. Havia entre eles 	tam 

.b&m proprietários legais, e o emprego da categoria não se li 

riitaria apenas à Baixada, ocorrendo mesmo quando se tratava 

de despejos fora daquela região. A1rn disso, grileiro 	pode 

ria, igualmente, estar referido a uni preposto dos verdadei - 

ros interessados no despejo. Isto pode ser percebido, 	por 

exemplo, no caso do 69 Distrito de Nova Iguaçu, por 	cujas 

terras havia urna companhia interess-acia. Esta companhia 	te- 

ria, segundo o jornal Imprensa Popular, empregado, em mea-

dos de 1956, os serviços de um grileiros e seus capangas pa-

ra despejar os lavradores. (50) 

(48) Imprensa Po121ar, 20/7/1955, p8. 

(49) Jornal do Brasil, 21/9/1961, 19 caderno, p5. 

(50) Innprensa Popular, 2/6/1956, p4. 
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Pouco intrcssava para os lavradores e seus aliados 

quem fossem de fato os grileiros, ou mesmo a aparente contra 

dição de que, embora não estivessem Interessados na produção, 

só aparecessem quando a terra j5 estava plantada ou prepara-

da para o plantio. O que importava era o caráter negativo as 

sumido pelos despejos de maneira geral, aparecendo como 	um 

roubo e uma injustiça contra os lavradores, e como um preju 

zo para as populaç5es urbanas. O que importava era deslegiti 

mar as pretensões dos grileiros em relação às terras, mesmo 

que alguns deles fossem seus donos legais. 

Mas se todos estes elementos só fazem reforçar 	a 

feição de ilegitimidade assumida pelos despejos, nem por is 

so são suficientes para explicar as reaç6es dos lavradores 

õu mesmo o fato de que suas lutas tenham se desencadeado 	a 

partir da Baixada. Afinal, um despejo pode ser injusto, mas 

também pode ser visto pelo lavrador como algo inevitâvel, ai 

go para o qual não há saida. Neste caso, 	como 	aponta 

Barrington Moore Jr num trabalho sobre as bases sociais da 

obediência e da revolta, as pessoas podem suportar 	mesmo 

uma grande carga de sofrimento: 

"PeopCe can and d put up with jut abocLt 
antjt!iínj,. -tíLouç3fl -t(zcke a/c uJ1dOLbtCdj 

wda í ii dí jidua LÈ d-'cence 	 - 
abíL.íi-tij. Tiz :na-.n iea4c'rl4 	cc':nc. dot.'n -o 
twO. E-thc' .tltey a,-te u;zabLe -to coc1''c. 
o6 a dec;tt u'ay o 	-C-e, 	O/L t11CY do 
maq-i,ie c'ua, t!ic,' a'tc. 	unabCe 	-to 	cio 

aiii.thiu-  abo u : -it. GcLeJLaíi4 ,' i bc'th 	eascii 
ope/ict-te 	imutacc'a-s1Ltj." (400re Jr,1978: 
438) 

t 
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1 
Para que haja revolta, observa o autor, - preciso 

superar a ilusão de que a situação em que alguém, ou um gru 

po, 	se encontra, é permanente e inevit5vcl. E para que 	is- 

so ocorra, & fundamental a quebra da dependência e dá dom!- 

nação. 	(Moore Jr, 1978: 	461 e 462) 

A questão da dominação e da autoridade já 	havia 

sido apontada por Eric Wolf em suas pesquisas sobre a parti 

cipaço do campesinato em processos revolucionários trans - 

corridos no século XX. Para o autor, é o campesinato m&clio, 

isto é, aquela parcela da população camponesa que tem aces- 

so seguroa um pedaço de terra que cultiva com a 	família, 

que é mais propenso a primeiro ingressar num processo 	de 

mobilização. Ele teria uma maior mobilidade tática por seu 

acesso a terra e também, e principalmente, por sua autono - 

mIa, por sua liberdade, pelo fato de no estar na dependên-

cia de um senhor. E o mesmo acontece com o campesinato li-

vre, localizado nas áreas periféricas, fora do controle e 

do domínio dos senhores. Tal já não ocorre, no entanto, com 

o trabalhador sem terra e com o camponês pobre, uma vez que 

estio s.ubordinados a proprietrios. A quebra dos laços 	de 

subordinação e dependência pode, contudo, conferir mobili-

dade também a estes setores do campesinato, possibilitando 

o seu ingresso numa rebelião. (Wolf, 1973: 394 a 396) 

O próprio Moore Jr, num trabalho anterior já refe-

rido, chamava . a atenção para o fato de que a relação entre 

o senhor e os camponeses pode representar um fator inibidor 

de rebeliées. Segundo ele, "c1 uazdc' o Caço- . 
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eaç6e ent'te o cnho. 'Lu/at e a coman-dade ean:pone4a s ao 

a tendência pata a iiebe!ao (e, niaís tctkde, )tCvoa- 

•ço) dos campone4e4 . 'Laca." (Moore Jr, 1975: 539) 

Na verdade, revoltas podem ocorrer dentro da ordem 

tradicional sem que, no entanto, seja ela questionada ou a 

balada. Este é o caso, por exemplo, do campesinato 	chinês 

no início do processo rvolucionrio, analisado por Lucien 

Bianco. O autor trata de diversas revoltas camponesas ocor- 

ridas na China sem que, à frente delas, 	estivesse a lideran 

ça comunista. Estas revoltas, ou rebeli6es, eram, segundo 

Bianco, em grande parte defensivas, representando respostas 

dos camponeses ãquilo que chama de incurs6es externas. Seus 

principais alvos eram os agentes oficiais. Assim, os 	dis- 

túrbios contra o pagamento de impostos ac Governo eram mui 

to mais numerosos do que aqueles contra o arendamento pago 

ao senhor, ainda que o arrendamento fosse mais elevado que 

o imposto. Ocorre que, se de um lado estava um Governo dis- 

tante e impessoal, de outro estava o senhor local, a 	quem 

os camponeses estavam ligados por diversos laços pessoais 

Isto explicaria o comportamento diferente dos 	camponeses 

em relação a um e outro. (Bianco, 1975: 315 a 321) 

A questio que se coloca, portanto, & a de como se 

rompe a subordinação e a depend&ncia. Wolf, por 	exemplo, 

nos fala dos efeitos doses truturadores da difuso do siste-

ma capitalista sobre relações tradicionais. Em países como 

M&xico, Cuba, .Rtissia, China, Vietnã e Arre-lia, que conhece-

ram grapdcs rebeliões e revoluç6es, com maior ou menor par- 
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ticipação do carnpesinato, a difusão do capitalismo produziu 

unia crise de autoridade, pondo em xeque o poder das antigas 

elites. A afirmação de sistema de mercado tornou possível 

que novas elites competissem com as tradicionais pelo con 

trole dos recursos sociais. Neste processo, a própria base 

da dominação tradicional ia sendo comprometida na medida 

em que as elites deixavam de desempenhar, em relação aos do 

minados, funções que até então lhes eram reservadas. 5 Dcs 

ta forma, esgarçavam-se os laços que uniam dominantes e do 

minados. 

"Co,IIiiIecazaon 	d4aped 	-the 
hcínte./LJLa;ld; ct-t 	-thc ve/L1J 4ctme. tímc -i-t 
aso 	eiid tI c. ab Cij c' 	pc'weJtc'.dL. 

	

o peAceíve and pc.d-Lc-t change.4 	Ln h(-) 
a/a. TILe. /Le.4.Ltt Wct4 an evC)t.- 

w...Lde.nng jctp bctween itzlcAs and 	-he 
'tuI.ed." (Wolf, 1979: 267) 

No Nordeste brasi.leiro, as condições econômicas en 

sejaram, nos anos 1950, a expulsão em massa dos moradores , 

mais tarde acelerada pela pr6pria mobilização política, 	A 

quebra da relação de morada representava também a quebra da 

dominação do proprietário sobre o morador, nela embutida. 

(Palmeira, 1977) 

(51) Barrington Moore Ji sustenta que, para que os laços 
existentes entre o senhor rural e a comunidade campone 
sa assegurem a estabilidade social, õ preciso que duas 
condições se cumpram: não pode haver forte competição 
entre o senhor e os camponeses pela terra ou por 	ou- 
tros recursos; o senhor deve executar serviços necessá 
rios para o ciclo agrícola e para a coesão social 	da 
aldeia, cm troca dos quais recebe privilégios e recom-
pensas materiais. Em outros termos, não pode haver um 
de.sequi líbrio entre as coritribuiç6cs dos camponeses e 
os ;crviços prustados pelo senhor .(bDre Jr,1975:539 a 51)) 



Mas a relação de dominação pode ser rompida tambm 

por um elemento externo, um terceiro elemento, que nel'a se 

interpõe. Tal ocorreu, por exemplo, no caso da China, anali 

sado por Lucien Bianco. Ali, segundo o autor, a chegada do 

Exército Vermelho era um dos fatores tidos pelos camponeses 

como acfdcntais, estranhos à ordem tradicional, e que 	os 

tornava mais suscetíveis a mobilização política. Encarados 

a principio muito mais como urna ameaça, os comunistas tive 

ram que se instalar corno dominadores militares em suas re-

cém-criadas bases rurais. Aos poucos, porm, eles iam con-

quistando os camponeses através de meios mais positivos, de 

serviços, e no apenas da força. Revertiam-se, assim, 	as 

lealdades dos camponeses, ao mesmo tempo em que, para 	es- 

tes, a ordem tradicional ia perdendo a sua feição de ordem 

natural. (l3ianco, 1975: 323, 327 e 328) 

No caso específico da Baixada, e aqui ela se dife-

rencia do restante do estado do Rio, as transformações eco- 

nômicas foram fundamentais pára a quebra da autoridade, 	a 

traindo elementos "e.Xe'LflO4", que eram os grileiros. Embora  

encontrassem-se os lavradores, num bom número de casos, su 

jeitos a urna relação de subordinação, os grileiros, na qua-

se totalidade dos relatos, aparecem como pessoas estranhas, 

que começam a surgir de repente, a partir de um determinado 

momento. Nem sempre quem despejava, portanto, era 	aquele 

que exercia a dominaço. 

O caso das Fazendas Piranema e Periha-Caixão, 	am- 

bas em Ducjue de Caxias, 6 bastante ilustrativo a este ros- 
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peito. As duas áreas eram, ao que parece, controladas 	por 

urna pessoa de nome Américo Vespúcio, que no era dono de no 

nhuma delas, embora assim se apresentasse. Na primeira, P1 

ranema, lembra um expressivo líder carnpon&s de Duque de Ca 

xias ter ali se estabelecido como arrendatário de Vespúcio. 

já em Penha-Caixão, relata-nos José Pureza, que esteve a fren 

te das lutas dos lavradores fluminenses, que entrou nas ter 

ras tamhm com a autorização de Vespúcio, sob a condição de 

lhe dar a metade das bananas que produzisse. (Pureza, 1982: 

18) Nas duas, porém, os árileiros eram pessoas de fora. 

- 	interessante, quanto a isto, o depoimento do re 

ferido líder camponês de Duque de Caxias sobre os 	gri lei- 

ros na sua regi.o: 

"ESóci 4Jtaaçao dc?. 	Á»to, aqLLi. fl04 	£a 
tCtniO4 eon-tka 9iUe/Lo que a. gente 	nem 
nunca v'La, zo oavct CLia.'L c nome. dee 
En,titavcz em JuZzo que -tctva £.ct o izeque».1- 
tnen-to 	c.-L-to po& ele. A gente me4wo 
ca vu eZe., flLtflC2L vco aqaí nia4 e/La do-
rio." 

- 	Quando surgia o grileiro, era para ele, e nio pa 

ra aquele que exercia a dominação, que se dirigia a hosti-

lidade do lavrador. A Fazenda São Lourenço, em Duque de Ca 

xias, por exemplo, era arrendada por uma pessoa que 	tinha 

alguns lavradores como parceiros. O no cumprimento do con 

trato por parte do arrendatário, contudo, levou a propriet 

ria das terras a requerer o seu despejo juntamente com os 

lavradores. (Araújo, 1982: 33) Nas enquanto nos jorn:: 	h 

diversas condenações à atitude da proprictria, nada 	f  
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la contra o arrendatário e sua relação com os lavradores. (52)  

1 
Também interessante é o caso da Fazenda Piranerna 

f descrito pelo jornal Imprensa Popular com refr&ncias elo 

giosas a Américo Vespcio: 

1. •  

"No tempo em que e.44a ex.tena i.ea 	de 
teVta ea enipan.tctuada e po't £óo me,no 

ip'ioda-teiuct, cIiea de n;a-ía, 	nnqun 
4enao Ame&eo Vespuco e óeus 	coJLon04 
4e a-t'Leueu a neLt e;zt/La. Á9oa que. c 
Zavcíoies to'Lna/Lam as 	 piic'du.t 
va, 4ugíu wn 'dono', 	o Capa.fi.ta 
Mcvio de Attiieda, c..dadïo 	qul.io 
cobiça a po.óe das tcA,'Lr,,s caU.va4." 

Com a continuada pressão dos grileiros e os cons-

tantes despejos, contudo, esta situação, ao que parece, co-

meçaria a se reverter. O prôprio Américo.VespCcio é um exern 

PIO disso. Segundo o relato de José Pureza, agora sobre 	a 

Fazenda Penha-Caixão, também controlada por Vespcio, os la 

vradores descobriram que era ele, na verdade, "uni gcJ.mno 

peque n-Lnlio", após o aparecimento na região de 	lighíleíAos 

podeko4o4 que 4e dzam dono4 daquela. 	 (Pureza, 

1982: 21) 

A subordinação imposta aos lavradores da .Baixada 

no se revestiu, ao que nos parece das mesmas caracteristi- 

(52) Ver, por exemplo, Última Hora, edição do èstad do Rio 
de Janeiro, 18/8/1961, p7. Luta Democrtica,19/8/1961, 
p2. Novos Rumos, 25 a 31/8/1961, p6. 

(53) Imprensa Popular, 8/3/1953, p4. 



cas de outras regiões do estado, como por exemplo o Norte, 

onde também ocorria a saída de camponeses das terras. No ca 

so da Baixada, a entrada dos lavradores rias terras era 	re 

lativamente recente e, de maneira geral, proprietários ali 

não exerceram, com continuidade, o papel de orgariizadorcs ft 

produção. Os vínculos entre estes e os lavradores não er.ra, 

assim, tão consistentes quanto no Norte do estado. 	Aqui, 

zona de propriedade consolidada onde os proprictrios goza- 

vam de grande poder e mantinham laços clientelísticos 	com 

seus lavradores, as lutas, à diferença da Baixada,, 	foran 

escassas. 

A valorização das terras da Baixada e o consequen 

te aparecimento dos grileiros, muitas vezes diversos deles 

reivindicando uma mesma área, contribuíra'm para o enfraque-

cimento dos já não muito fortes laços de subordinação que 

prendiam os lavradores. Se estes não se sentiam donos 	das 

terras, eles iriam, aos poucos, relativizando sua situação, 

e desconfiando de que aqueles que se diziam donos 	também 

não o eram. Os lavradores tornavam-se, assim propensos 	a 

lutarem por urna terra que julgavam ser um direito seu e 	a 

sua sobrevivência, contra os despejos que lhes pareciam, ca 

da vez mais, injustos e ilegítimos. 

Destarte, a quebra da subordinação provocada, 	era 

grande parte, pela interposição de um terceiro elemento na 

ralação .- o grileiro - foi fundamental, a nosso ver, 	para 

que as lutas dos lavradores se iniciassem a partir da Baixa 

da, e tivessem ali seu foco demaior intensidade at 	o ano 
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de 3.964. E o caso da Fazendado I1argo, localizada 	em São 

João da Barra e, assim tamb&in, fora da Baixada, pode refor 

çar esta hipótese. A fazenda foi palco de urna prolongada lu 

ta que se iniciou ainda nos anos 1950. Como j vimos, seus 

antigos lavradores a cultivavam sem nenhuma relação direta 

com proprietrios ou preposto deste at6 que, num dado morcen 

to que os jornais no precisara, apareceu algum e lhes im-

pôs um pagamento pela utilização da terra. Os lavradores a 

ceitaram e, ate-  o início da d&cada de 1950, vinham efetuan 

do o pagamento. A partir daquele m6mento, por&m, começaram 

a surgir diversos grileiros reivindicando a área e despejan 

do lavradores, o que desencadeou a luta. 

O "ecio 1:o.un-tcvLo'  da presença dos grileiros 

na Baixada foi, portanto, o de ser um do.s principais ele- 

mentos responsáveis pela ec1oso das 1utas. 55 	A que- 

brada autoridade, que constitui uma relação vertical, pos-

sibilita a redefinição das redes horizontais de solidarieda 

de e lealdade, bem como a construção de uma nova identidade 

ou, corno lembra i3arrington Moore Jr, de uma identidade p011 

(54) O jornal 	prensa Popular, 11/10/1957, p6, faz refern 
cia a cinco diferentes grileiros que estariam interes-
sados no despejo dos lavradores da Fazenda do Largo. 

(55) A expresso " c.tc; int'oCun-trio"  da presença dos gri- 
leiros é de Moacir Palmeira. A ele devemos tarnbm, 	a 
sugestão de pensar o grileiro como um terceiro elemen-
to que se interp5e na relação de dominaço. 
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ticarnent.e efetiva para os anigos dominados. (56) Para a for 

j maço desta identidade haveria, segundo o autor, dois pon-

tos básicos. O primeiro, e o de que e preciso reverter aque 

les tipos de relação entre os oprimidos que auxiliam o. o- 

pressor, e dirigir o seu antagonismo para fora, contra 	um 

1 	
inimigo comum. O segundo ponto õ a criação de padrões 	de 

condenação moral para o sofrimento que proponham, ao mes-

mo tempo, urna alternativa. Como parte deste processo desen 

volve-se, tarnbrn,uma nova definiço de amigo e de inimigo. 

(Moore Jr, 1978: 87 e 88) 

A identidade que os lavradores fluminenses 	forja 

ram em sua luta contra os grileiros expressava-se 	atravs 

(56) O sociólogo franc&s Pierre Bourdieu *trabalha com a no 
ço de identidade como um produto de lutas. Para ele, 
a representação que os grupos fazem de si mesmos e dos 
outros contribui, em grande parte, para fazer deles a 
quilo que eles sito e o que fazem. Esta representação 
por sua vez, no é um dado ou um simples reflexo, mas 
fruto de ações de construço que se realizam a cada no 
mento, nas lutas entre os grupos para imporem a repre-
senção do mundo social mais de acordo com os seus in- 
teresses. Desta forma, urna das facetas 	da dominação 
estaria, justamente, na imposição de uma representação 
do mundo social. Ela incidiria sobre a produção da i 
dentídade social do dominado. 

Os grupos dominados se constituem, assirn, na 
quilo que Bourdieu chama de urna  
to ó, urna classe que conta com urna verdade objetiva de 
si mesma que não foi ela quem produziu. E de todos os 
grupos dominados, aquele onde isto se colocaria de for 
ma mais evidente seria o campesinato. (Bourdieu, 1977) 

A quebra da dominação, portanto, passaria pe-
la construção de urna identidade própria e de uma repre 
sentação do mundo social, o que supõe urna relativiza - 
ção daquilo que parece objetivo. 
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da categoria posseiro. Esta categoria tinha, ao que nos pare 

ce, urna origem na argumentação juridica dos lavradores e de 

seus advogados no sentido do obter, da Justiça, a sua perma-

nência na terra através do usucapião. Os lavradores, portan-

to, procuravam argumentar que haviam entrado em terras aban- 

donadas, aparentemente sem dono 	e que haviam cultivado, 

mansa e ininterruptamente, pelo prazo suficiente para reque-

rer o seu direito, antes dos grileiros aparecerem. (57) 

* 

Com o correr e a disseminação das lutas, 	posseiro 

vai adquirindo um significado mais amplo, abarcando, 	assim 

como lavrador, diversas categorias de produtores rurais. Nas 

enquanto lavrador era um termo mais neutro, não envolvendo, 

necessariamente, disputa com grileiro, embora fosse acionado 

também neste contexto, posseiro estava referido diretamente 

à luta. 

Em nem todas as lutas no campo fluminense, contudo, 

os atores eram considerados posseiros. Um exemplo disso são 

os trabalhadores rurais das ãreas canavieiras em suas lutas 

trabalhistas. Neste caso, eles, que não eram enquadrados co-

mo lavradores, tamb&rn não eram referidos como posseiros, ao 

mesmo tempo em que os usineiros não eram vistos corno grilei- 

ros. Estes mesmos trabalhadores rurais, no entanto, foram 

(57) Dizia o C6çj43o Civil, em seu artiqo 487, que não podia 
ser considerado "po aidc' aqueLe que, achando-,se em .'.e 
Cação de depcidc;zc.ta. pana COm. OLL.'LC, CC•5 e'vcc a 	po..s e 
em nome ds ta e em 	ip.n1C n.to de c'. de 11.5 OU 	115.tkuç (2 5 

6ua.5." (Código Civil Brasileiro, 1970: 189) A reivindi- 
cação da posse da terra na Justiça, sortanto, 	passava 
pela noqação da dopcndncia e dos direitos que os gri-
leiros alegavam ter,. 



d- andos de posseiros quando', em 1963, ocuparam uma área de 

terras vazia que alegavam ser do estado mas sobre a qual os 

usineiros tamb&m tinham interesse. Na tentativa de deSPCj 

(58) 
-1os, os usineiros, por sua vez, apareciam como grileiros. 

Vemos, portanto, que o termo posseiro era acionado 

quando o que estava em jogo era o acesso a terra. Ele 	su- 

punha urna .quebra da autoridade, na medida em que o posseiro 

questionava o direito que o seu opositor alegava ter Sobre 

a terra. Daí que a categoria empregada para referir 	este 

opositor fosse a de grileiro, qualquer que fosse c vflCUl0 

jurídico que este tivesse com a .rea em questão. O grileiro 

era, nos termos de Noore Jr, o inimigo do posseiro. 	por 

isso que, a nosso ver, como lembra hoje uma antiga lidera2 

ça do período estudado, as orgariizaç6es camponesas eram 

cusadas de "apeJL.dcvL" a todos de grileiro. 

Posseiro era a categoria utilizada para identifi 

car os diversos tipos de lavradores que lutavam pela terra 

em oposição aos grileiros. Ela surgiu e se consolidou com a 

pró pria luta. Foi apenas a partir de meados dos anos 	1950 

que ela começou a aparecer nos jornais com maior insiStea 

cia. Antes disso, no início daquela mesma década, 	quando 

eram ainda incipientes as lutas dos lavradores, Pedro Cigcr 

(58) Ver Novos Rumos 19 a 25/4/1963, p7. Terra Livre: maio 
de 1963, p2 e 5; dezembro de 1963, p8. 

t 
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e Myriarn Mesquita (1956) no faziam referencia c 	presença 

de posseiros nem mesmo na Baixada. Por outro lado, numa do 

monstraço de que esta categoria terminou de alguma 	forma 

sendo incorporada aos esquemas classificatôrios dos lavrado 

res,Eliane Cantarino Bastos observa que, em Itaborai, j 

no início da década de 1970, arrendatários e meeiros em lu 

ta se auto-referiam como posseiros, em oposição ao fazendei 

ro, que chamavam de grileiro: 

"O E-'° OpoC - ?. ao $j1LC-L/iO, 	-  t'.mo 
que. ;wincJa todo a'ucJc 	(L'.' 'C.XUL2Z» (; 

abaLhadotc po.ó cíio.s' d-z cndo - e p.o 
p.etaito das tvLia. ccfe etao titba-
JLhando. O .tekmo po'c.í.c -tamLem e. ut-1 
zado pelos CLJL)CVZdatL1.'L.C'..S e. nice-uLos 	que 

em quZao 	 o) com o az en- 
deL'L.o, que que.;t ex a-c' da ctzedct, 
pcvLcz s e au-to-dencm.41;lczjtcm. Nese4 ca-3o, 
o ctze.nde.-i.ii.o e. chamado de q'Lo. Ve.-
4a oLma o -teÀmo j'seo iT-Caïbcm unia 
ca.t ego' a de. Luta ut1:ada pcLo4 
da-ta&.Lo 	e. me.e-L'to 	coi.a o 	azendcíte 
que que'L expuL-a-Lo." 	(Bastos, 1977: 
54) 

A categoria posseiro, portanto, se afirma a partir 

do processo de lutas dos lavradores pela torra. Atrav&s de 

la conforma-se uma identidade e articulam-se os interesses 

de diferentes tipos de lavradores, contra os interesses dos 

grileiros.. Por isso mesmo, no caso especifico do estado do 

Rio de Janeiro, posseiro, que ganha sentido em oposição 	a 
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grileiro, e luta, no podem-ser dissociados. (59) 

o 

	

(59) Esta reflexão sobre as categorias e os sentidos 	que 
ganham atrav&s da luta foi, em parte, sugerida 	pela 
leitura de "Mo;L..te do cabocío"" trabalho de Lygia Siqaud 
sobre os sistemas class.ificatôrios de trabalhadores ru 
rais da pantation açucareira de Pernambuco, (Sigaud, 
1978) e também pala leitura de Thorupson no que se refe 
re 	sua noção de classe Para o historiador 	ingLs, 
classe se constitui numa noção relacional e só 	ganha 
sentido historicamente: 

• . 	 "Moizeoueji, we. cannot 	iauc 	-twa 
dístííict c-Ca.sse, ecteh (CítIz 	au 
..Lndependen.t be.nj, and .tlien bi;tq 
.t(i em -Lnto 	ns íi.ip w.th 	each 

- 	 . - 	othe.k. (t/e eaunot (tae love. wthca.t 
o'e'i, no' dege!Lc.Jzce 

4qu-ike.3 and £abounc-'L.. And 	eass 
happen-s (dl e.n SOfl1e :ieiz, a'3 a 	•u.Lt 
o comino n expL-ence 	(izhe.i.ed 
O/L 4 lia .'Le.d) , 	and a1:.t.c.ucttc  -the 

de.u.-.tu oÇ .the.iit -ztC'Ç-5.t3 as 
b.te.e.0 .dL en1. e-Lua- , and as aja-i_;.t 
o.tiie.-i. meu W1103C £iztC.'ie.3.t' aAC 

a.uatJ op•o 
4eLd to i 	I1e.é.." (Thornpson, 1966 
9) 
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2. OPRQCiSSO DE ORGANIZAÇÃO 

1 

4 
	

Já foi dito que um dos fatores fundamentais para que 

a revolta venha a tona, ~e a quebra da crença na inevitabilida 

de das condiç6es as civais um grupo se encontra submetido. 	E 

4 	esta quebra, também como vimos, ie1aciona-se com o 	próprio 

rompimento da dependência e da dominação. Igualmente importan 

te para que ela ocorra, contudo, é a aço das lideranças 	e 

das organizaçes daquele grupo. 2 pela mediação destas, 	ou- 

trossim, que se opera a "dnatv.aLzaçao" da ordem estabele 

cida. (1) 

Barrington Moore chama a atenção para a importância 

da ação de "nocz avJSta4" e de "agtadoite 	-taJno...Y' nos 

processos de transformação social, produzindo, para uma massa 

pctencialmente descontente, novos padrões de condençao da or 

dem existente: 

	

UJ Ls a1Lwaj4 a;m acit 	mLno/L-Lt1J 	'Jtat 
p/ionmo-te4 and pomuga.tc.ó ncw 	tczndad-s 	o 
condçmn jia íc'n. Tliey a't.e 	an 
LÇ 	 caue o 	niajo. 	4oc-<ía 
.t/tanoinatíon, peacewL and 
a4 ct)eU a v-<ioen-t 	04 	 voa-ti.íonay. 
GnuzUy -the.j ate 'tea-t'y qtng 	and 
unicujnbe.íad by socíat .tí.c and c'batic'n 
T1mat . 	o;i& 	nioie 	íiidícatíoíi 	e 	-the. 
n1pok.tance oÇ óocíat and cu-tttn.aC 	izcc, 

to be c1tcuscc1 4!zO/LttI. Ven.ij /LC.quCs.t'f 

theti ake outsídets to thc Loca -ty .ín tc'zcTch 

(1) Aquesto da importncia da mediação das organizações cam-
ponesas para a "dc.?aai'açao" cio uma determinada si-
tuaço nos foi sugerida pela leitura de Lyqia Sigaud, nu: 
texto em que discute a politizaçio do problema da violô-n 

	

cia contra trabalhadores rurais. (Sigaud, 1987 	9 e 10) 
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thcij 4ekve.. Thi't -ta4Iz 4 	o 	Lnd 	and 
a-LcaL.a.te. £atent g'e.vcLncei., ;to c.haUcnge 
the domLnan.t nry-tItoCc;çjtj, to 049anize 	O/L 

a conte4-t wJtIi the dornnan.t o'ce an.ouid 
thLrn. The outóíde agítatotõ a -tato 	do the 	hak(.1  
(4)o/tk o und mí;iíg the 	od 4ene 	oÇ 

ie.vabtq. Thej a'u?. a4o the tiata;ig  
4atc!..6mn 	ot the. nc.w £nevtabiety".(Mnre, 
1978: 472 e 473) 

A questão da importância e do caráter externo' das 

lideranças tem sido bastante enfatizada pela literatura 	so 

bre a participação política do campesinatd. Gerrit 	Huizer, 

por exemplo, que faz um estudo sobre rebeliões 	camponesas 

ocorridas na América Latina, buscando os pontos comuns a es 

tes movimentos, aponta para o fato dê que suas 	lideranças, 

de maneira geral, mesmo quando de origem camponesa, tiveram 

algum tipo de vivncia urbana. Mais ainda, sustenta que se- 

riam justamente aquelas lideranças que viveram fora da al-

deia, adquirindo novas idéias, que melhor se poderiam contra 

por aos laços clientelísticos que unem os camponeses aos se 

nhores, e tornar possível a mobilização. (Huizer, 1973: 107 

el23) 

Já Teodor Shanin, por seu lado, procura explicar os 

padrões de ação política do campesinato a partir das suas ca 

	

racteristicas sociais especificas. Segundo ele, um dos 	pa- 

drões mais significativos seria, justamente, o da aço poli-

tica dirigida. As condições objtivas do campesinato, sua re 

laço com a terra, com a família, com a comunidade, bem como 

sua insorçona sociedade mais ampla, levam-no a uru certo 1 

solamento e imprimem-Ïhe uma forte segmentação. Desta forma, 

apenas um elemento organizador externo pode prover-lhe 	do 
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fator unificador nêcessario para a ação. (Shanin, 1979: 257) 

- Eric flobsbawm segue um argumento semelhante ao de 

Shanin. O historiador inglEs trabalha com a diviso 	entre 

"rn'zopotLtícct" e "mae/opoZt cal' . Enquanto aquela se refere 

às relações observadas no interior da aldeia camponesa, esta 

diz respeito à grande política, à política da sociedade 	a 

brangente, do Estado nacional. (flobshawm, 1978: 42) O ques 

tionamento do autor & centrado sobre as possibilidades 	do 

carnpesinato marcar sua presença na "mac.opoltct" como uma 

classe social unificada, com um projeto pr6prio de transfor 

inação da sociedade abrangente. A resposta a que chega & nega 

.tiva, e ele a baseia, entre outros, cm dois fatores que se-

riam fundamentais. O primeiro deles seria o confinamento do 

campon&s ao seu "pequeno mando", isto &, o espaço onde se de 

senrola aquele que, para ele, se constitui no seu 	universo 

• de relações sociais. (Hobsbawm, 1978: 46) O segundo 	& 	o 

constante sentimento de subalternidade que, de acordo com o 

autor, & uma característica 	do campesinato 	tradicional. 

(Hobsbawm, 1978: 50) Assim, marcado pelo isolamento e 	por 

unia consciência de inferioridade, o camponês tem sua atuaçio 

políticalimitada. Somente uma intervenção externa, como 	a 

de grupos ou partidos políticos, por exemplo, pode fazer com 

que os movimentos camponeses transcendam seu âmbito localiza 

do. (Hobsbawm, 1978: 48 e 49) 

Hobsbawm, como vemos, opera com uma noção espacial--L 

zada de política, em que o elemento externo e aquele que se 

localiza para •ãJ&m do "pcouc;io mundo", fazendo a 	mediaço 
i 

• t 
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entre este e a sociedade abrangente. Desta forma, externo e 

Interno seriam qualidades conferidas pelo espaço, o que 	de 

certa maneira também estaria presente nas concepç6es de Shanin. 

para este autor, como vimos, é o organizador externo que cos 

tura as unidades camponesas dispersas e segmentadas, unifican 

do-as na ação. 

Embora relevemos bastante o papel da mediação e da 

unificação nas mobilizações camponesas, parece-nos que a dis- 

tinção entre externo e interno deve estar referida às 	rela- 

ções sociais nas qu.ais se insere o campesinato. E Huizar 	já 

apontava neste sentido, quando conferia, às lideranças campo- 

nesas que viveram fora da' aldeia, urna maior capacidade 	para 

romper as ligaç6es entre os camponeses e o senhor. 

É esta também a indicação que nos dá .Lucien 	Bianco 

em seu já referido estudo sobre os camponeses e a 	Revolução 

Chinesa. Bianco retorna a categoria de Shanin de "ação polti- 

ca dirigida", isto e, o fato, de um grupo de ativistas 	forte- 

mente ligados, com sua dinâmica própria, com estrutura organi. 

zacional especifica, assim como, metas e liderança, 	organizar 

e mobilizar o campesinato, para explicar o caso chinês. 	Se- 

gundo ele, as massas camponesas, por si s6s, não eram 	capa- 

zes, na China, de pr em xeque o poder no campo. 	(Bianco,1975: 

330) 	
Mas Bianco baseia sua explicação na questão da 	domina 

ço e da ordem tradicional. É a interposição das forças 	comu 

nistas que permite a quebza da dominação e da ordem tradicio- 

. nal. 
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Dizer apenas que estes grupos sZio exteriores 	or- 

dem estabelecida, no entanto, nao e suficiente, a nosso ver, 

para explicar o seu potencial perturbador e a ameaça que cons 

tituem para os setores dominantes rurais. r preciso atentdr, 

tambóm, para o fato de que são eles que, retomando as 	pala- 

vras de Brrington Morre, minam o antigo senso de inevitabili 

dade, fornecendo os novos padr6es para a sua condenação 	e, 

mais ainda, indicando a ãlternativa, conformando a nova mcvi 

tabilidade. 

O externo que leva a modificaç6es, deve estar 	refe 

rido tan±óm ao acesso aos locais de produção de novas repre - 

sentaç6es cio mundo social, nos termos de Pierre Bourdieu. Os 

grupos que promover a mobilização so os portadores 	daquilo 

que o sociólogo francês chama de "díscun.o Ite't 	íco", ou se- 

ja, um discurso que rompe a adesão à ordem estabelecida e que 

produz, ao mesmo tempo, um novo senso comum que aponta para 

uma nova ordem. Corno lembra Bourdieu, a perrnanncia de urna or 

dem social se deve,, em parte, ao fato de que ela gera esque-

mas classificatóriosque, ajustados às c1assificaçes objeti- 

vas, produzem um reconhecimento desta ordem, mas 	igualmente 

um desconhecimento de seus fundamentos. Assim, a 	subverso 

polftica estaria referida à denúncia da adesão à ordem estabe 

lecida e à conversão da visão do mundo social. (Bourdieu,1981a 

69 e 70) 

No caso do estado do Rio de Janeiro, e mais especifi 

camente da Baixada, como vimos, a intcnsificaço da aço dos 

grileiros., a partir dos anos 1950, teve efeitos dosestrutura 
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1. 
dores sobre as reiaçaes existentes. Mas se esta presença foi 

fundamental para a eclosão das lutas dos posseiros, ela, 	no 

entanto, no nos parece suficiente para explicar estas mesmas 

lutas, o caráter que assumiram e sua intensidade. Um 	fator 

igualmente importante a ser levado em contao de que, 	ao 

mesmo tempo em que os grileiros intensificam sua aço, tendo 

em vista a valorização das terras, outros elementos externos 

começam a se deslocar para aquela mesma região. Trata-se 	de 

pessoas que, apesar de muitas vezes terem uma origem campone-

sa, tiveram urna passagem pela cidad, por movimentos de traba 

lhadores urbanos e eram, muitas delas,ligadas ao Partido 	Co 

munista Brasileiro (PCB) . Seus objetivos, portanto, no eram 

os mesmos dos grileiros. Buscavam, dentro de uma 	estrat6gia 

mais ampla de transformação dá ordem social, promover a orga-

nização dos lavradores, orientando-os em suas lutas. 

As trajetórias de alguns dos mais expressivos 	lide 

res camponeses fluminenses ilustram bem este processo. 	José 

Pureza, por exemplo, nos conta em sua Memória Camponesa, que 

era estucador e que trabalhava na construço civil na cidade 

do Rio de Janeiro. No final dos anos 1940, no entanto, resol 

veu ir "com a am.Uia moirat no campo, com in-te.nço de 	v-íve.t 

da £avou'a, e. ajuda't os cc.mpone.e4 a se o&ctni.za't e. eu.tat pa 

la,5 sua4 'eívínd.caç6e". Com este objetivo, ele se instalou 

como parceiro de Américo Vespücio na Fazenda Penha-Caixão, em 

Xerrn, Duque de Caxias, de onde construiu sua liderança 	no 

meio rural. (Pureza, 1982: 17 e 18) 

Um outro importante Uder estac1u1, e que se afirmou 
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partir de Nova Iguaçu, percorreu um caminho, semelhante 	ao 

de Pureza. Cresceu em Belo Ilorizoiite onde desenvolveu diver- 

sas atividades e se filiou ao PCB, do qual se desligaria 	em 

fins-dos anos 1950. Ainda na dada de 1940, foi para 	Volta 

Redonda, no estado do Rio, onde trabalhou na construção 	da 

usina siderúrgica e participou na fundação de um sindicato dos 

trabalhadores de Volta Redonda. Com  as perseguições decorren-

tes da ilegalidade do Partido Comunista, a partir de 1947, te 

ve que deixar a regio, instalando-se como lavrador num sitio 

que adquiriu em Queimados, Nova Iguaçu. Transferiu-se depois 

como posseiro para 'Pedra Lisa, naquele mesmo município, onde 

se iniciava um movimento de lavradores. (2) 

E ainda um outro destacado ativista, depois de 	pas 

sar por diversas regiões do pais, estabeleceu-se na cidade de 

Mag&, estado do Rio, em meados da década de 1930. Ali ingres 

sou como operário na indústria local e participou do movimen-

to operário. Por sua militncia, entretanto, acabou perdendo 

o emprego e no mais conseguindo outra colocação, uma vez que 

entrou para uma "-L4a neg/Lct". Foi neste momento que comecou 

a atuar no campo. (3) 

Tanto Pureza, quanto os outros dois citados, exerce 

ram liderança ao nível do estado como um todo. No nível 	lo- 

cal, contudo, alguns lideres também tiveram trajetórias some 

(2) Dados de entrevista. 

(3) Dados de entrevista. 
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lhantes, ainda que sua entrada no campo tenha sido mais tar 

dia. Um deles nasceu em Alagoas, migrou muito jovem com a 

família para a cidade do Rio de Janeiro. Ali tornou-se ope- 

rrio da construção civil, assim como Pureza tamhtm o 	foi, 

e viveu em duas favelas. No Rio, teve contacto com o PCB e 

participou ativamente de movimentos de favelados. Em 1962,no 

entanto, numa decisão que qualifica como urna "voa 2s oí-

gen4", foi para o campo como posseiro da Fazenda Vargem Gran 

de, em Itabora, região onde se desenvolviam lutas. 4  Igual 

mente em 1962, urna outra pessoa cme havia migrado do 	campo 

para Nova Iguaçu aos 18 anos, tendo ali trabalhado no comer- 

cio e tornado contacto com grupos de esquerda, retornou 	ao 

campo, ocupando um pedaço de terra na área da Fabrica Nacio 

nal de Motores, em Duque de Caxias. Aqui ela teve 	importan 

te atuação à frente dos lavradores. (5) 

Mas o deslocamento de ativistas para o campo no 

foi exclusivo do estado do Rio de Janeiro, correspondendo,is 

to sim, a urna política nacional. Já no seu Pleno de Janeiro 

de 1946, o PCB decidia pela necessidade de "de-tac.cvL 04 me.-

£ho.&e6 e. oó •ma.L4 hbe...Ls m..UL.tan-te.s pata* o ttabalho no c.a;npo". 

Era preciso "oanzoit e. mobLLza4 os t4abalhadote,5 	agkZco 

ta4 das aJde.iL.a4 e. da6 azenda4, poita a. £.a-ta poZ.tLca, pcziur a 

luta emcn'oJt do4 seuó do4". 6  E foi dentro desta li- 

(4) Dados de entrevista. 

(5) Dados de entrevista. 

(6).A Classe Operria, 30/3/1946, p15. 
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nha que, nos meses seguintes, .foram criadas "Lias 	campone- 

" caa4 AuAaíó 	e ctua4 	de Çazenda". 

Em março de 1947, no entanto, o jornal 	comunista 

A Classe Operaria publicava que, embora crescesse a inf1un 

cia do I'CB nos meios rurais, este crescimento no vinha acom 

parihanclo o agravamento das condições objetivas no campo. Alim 

disso, eram poucos os Comitês Estaduais que se dedicavam re-

almente a construção do PCB na área rural. (8)  E o mesmo era 

o tom de um artigo do dirigente comunista Mauricio Grabois, 

publicado cerca de dois anos depois. Havia, segunck ele, 'um 

atraso no trabalho do Partido no campo, o que se devia a uma 

subestimaçio da atuação junto ao campons, como aliado do o 

perariado na luta pela transformação social. (Grabois, 1949: 

30 e 31) 

Sob a marca do "Manie..ó-to de Agosto" de 1950, 	que 

reafirmava o papel do campesinato como aliado do operariado, 

localizando no atraso da economia, nos restos feudais e 	no 

monopólio da terra, os principais problemas da sociedade bra 

sueira, e pregando o confisco dos grandes latifúndios e sua 

entrega, gratuitamente, aos lavradores, o Comitê Nacional do 

PCB realizou seu Plano de 1951. (Martins, 1981: 82 e 83) Uma 

de suas resoluç6es. foi a de intensificar as atividades entre 

os camponeses. A tarefa básica dos comunistas, tal como en-

tão definida, era a de levantar e dirigir lutas pela reivin- 

r 

1. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

1 
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dicaço central de 'tVLLa pct/La 04 carnpone4e4", em 	ligação 

também com a luta pela abolição das formas semi-feudais de 

exploração que se expressavam nas diferentes modalidades de 

parceria, por menores taxas de arrendamento e, ainda, Contra 

a expulso de terra, que marcaria a atuação do PCB em áreas 

como o estado do Rio de Janeiro. 

Mais ainda, sustentava o Comita Nacional 	do PCB 

que, no momento em que o pais se encontrava, a principal for 

ma de atuação era a luta de massas - protestos, 	demonstra- 

ções, greves econrnicas e políticas. No campo, 	entretanto, 

estas lutas tendiam a se transformar em combates 	parciais, 

em luta armada com objetivos concretos. Nas os comunistas nb 

deveriam temer esta transformação procurando, pelo. contra- 

rio, orienta-la: "P'Lec.L4amo.4 dLzc& ao.ó eanLpone-3c4, 	at/t.ctv4 

do 	bahodeo e p4ente dajs o/Lgart-zaç6c4 do Pct- 

d.o, que .tomem a 	e'L'Lczcs e deendczrn 4eu4 Ln-te'Le44e4 de 	cULnlcz4 

fl4 	 . 	 . 	 1 

Dos primeiros tempos de atuação do Partido no campo, - 

	

resultou a criação de associaç6es e ligas de camponeses em 	 1 

1 
estados como São Paulõ e Pernambuco, além do Rio de Janei 

	

ro. (10)  Em Pernambuco, por exemplo, as primeiras ligas reu 	 1 

* 

(9) Imprensa PóDular, 14/3/1951, p3. 

(10) Probleraas,•agosto e setembro dê 1949, p30. 

............................................................... 
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niam pequenos produtores dos arredores cia capital Recife. (Ca 

margo, 1973: 163 e 164) E também no mesmo per3:oclo, o PCB 	te 

ve participação ativa em alguns enfrentamentos armados, cõruo 

foram os casos do levante camponês ocorrido na 1egi o 	para- 

naense de Porecatu, e cia famosa Revolta de Formoso e Trombas, 

em Goixs, (Martins, 1981: 71 a. 75; Moraes & Viana, 1982: 121) 

2.1. Da associaco ao sindicato 

A primeira forma de organizaço dos lavradores 	do 

estado do Rio de Janeiro, e que tarnbm foi a predominante até 

o ano de 1962, foi a associação de lavradores. A sua forrnaç3o 

partiu de dois p6los iniciais localizados na Baixada, 	Ducrue 
t 

de Caxias .e Nova Iguaçu, ainda em fins dos anos 1940.• 	Neste 

último município foi criada, em 1948, a Sociedade dos Lavrado 

4 	res e Posseiros de Pedra Lisa. O que havia ali, até ento,era 

uma cornissío que regulava a entrada de lavradores naquela 

rea que vinha sendo ocupada desde o começo da década. Um dos 
1 

criadores da Sociedade foi José Teodoro, conhecido como Jos& 
2 

4 
	

Matias que, mais tarde, seria assassinado por grileiros. (11) 

Quanto a Caxias, José Pureza nos relata que foi 	criada 	em 

1949, na região de Xerm, uma comissio que visava 	defender 

os lavradores das press6es que começavam a ser exercidas 	pe 

los grileiros. (pureza, 1982: 25) Contando inicialmente 	com 

4 

(11) Dados de entrevista. Imprensa PoDular: 12/8/1951, 	p6; 

2 
	 28/12/1954, 1:)8.  
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três pessoas, a comisso acabou desembocando, em 1952, 	ap6s 

um despejo na Fázenda São Lourenço e em meio a ameaças 	aos 

lavradoies da área de Capivari, ambas naquela mesma 	regido, 

na criação da Associação dos Lavradores Fluminenses ( ALF ) 

Seu Presidente era, então, o lavrador Manoel Jernimo. 32  

A transformação das comisses- em associa5es parecia 

estar relacionada a uma busca de maior eficácia na organiza-

ço, arregirnentaco e defesa dos interesses dos lavradores. As 

associaç6es poderiam ser registradas em cartório, obtendo, as 

sim, um respaldo legal para a sua atuação. 

• Tanto a Sociedade de Pedra Lisa quanto a ALF tinham 

.o mesmo objetivo mais imediato, qual seja, a defesa e a orga-

nizaço dos lavradores contra os despejos de que vinham sen 

do vitimas. A denominação de cada urna delas, entretanto, per 

rnite perceber diferentes objetivos de médio e longo prazo. En 

- quanto uma tinha uma atuaco mais restrita ao município de No 

va Iguaçu, a outra pretendia ser uma associação de todos os 

lavradores fluminenses. Tal foi, já na sua fundação, a orien 

tacão dada à organização criada a partir de Xerém, Para tan-

to, pesou a intervenção do advogado Heitor da Rocha Faria, cri 

to ligado ao PCB. 13  Conta-nos José Pureza aue a 	sugestão 

para que a organização abarcasse todo o estado do Rio e todas 

as categorias camponesas partiu, justamente, do advogado, que 

(12) Imprensa Popular: 27/9/1951, p4; 11/6/1952, p8; 	12/7/ 
1952, p8;.10/12/1952, p4; 11/12/1952, p6. 

(13) Dados de entrevista. 
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ali fora chamado pra prestar orientação. (Pureza, 1982: 25) 

Vemos, assim, que . o grupo que começa a se estruturar 

a partir de Duque de Caxias tinha claras pretens6es de esten-

der sua influncia sobre o restante do estado. Apesar disso, 

sua ação seria, a principio, bastante restrita àquele munic 

pio. Não haveria uma integração maior entre este grupo e o 

de Pedra Lisa, o que so viria a ocorrer bem mais tarde. 

Quando a ALF e a Sociedade de Pedra Lisa foram cria 

das já havia, em Campos, o Sindicato dos Empregados Rurais. O 

Sindicato de Campos foi o primeiro fundado no Brasil. Apesar 

de s6 ter sido reconhecido pelo Ministrio dó Trabalho em rnea 

dos da de-cada de 1940, sua criação data de 1938, ap6s urna s 

rie de mobilizaç6es por jornada de oito horas 	de trabalho. 

(Barsted, 1981: 95) Tendo à frente seu líder e fundador, 	Ari 

tnio João de Faria, o Sindicato dos Ernregados Rurais de Cam 

pos desenvolveria urna ação bastante localizada no município 

e entre os trabalhadores da cana. Ele também não 	buscaria 

urna integração com nenhuma das outras duas organizaç6es. 

1 	

Se, por um lâdo, não havia urna.integração entre 	o 

Sindicato de Campos e, por exemplo, o grupo da ALF ao nivel 

1 	
do trabalho no estado, por outro, 	interessante o apoio da- 

, 
do, a principio, àquele sindicato, pelas forças com as quais 

2. 

a organização de Duque de Caxias tinha alguns vínculos, 	en- 

f 	tre os quais o PCB. Este partido, que via no trabalho 	junto 

aos assalariados agricolas, além daqueles ciue chamava de caiu 

poneses pobres e de camponeses sem terra, um dos pontos 	de 

----',----- 



104 

apoio da aliança operário-camponesa que buscava 	construir, 

procuraria estabelecer urna firme ligação" com o Sindicato dos 

Empregados Rurais de Campos. (14) 

Destarte, é comum encontrarmos, durante 	os anos 

1950, num jornal corno Imprensa Popular, de linha comunista 

grandes reportagens sobre a situação dos trabalhadores rurais 

de Campos e a atuação de seu sindicato, bem como referências 

a Antênio Faria como "g/LandC 11deVI. É também marcante a pre 

sença de Faria em algumas campanhas promovidas pelo jornal,co 

mo por exemplo, a própria campanha de finanças "Quí.nze MJCh 

de Ciaze/Lo4 P-irnpien.sa  

O mesmo se pode dizer com relação ao periódico 	Ter 

ra Livre, ligado à União dos Lavradores e Trabalhadores Agri- 

colas do Brasil 	(ULTAB). A ULTAB foi criada érn São Paulo, 	em 
3 

1954, na II Conferência Nacional dos Lavradores . e Trabalhado- 

rês Agricolas que ali se realizou de 19 a 21 de setembro 	da 

ciuele ano. De forte influência comunista, 	seu objetivo 	era 

coordenar as lutas camponesas que vinham ocorrendo pelo pais. 

J
Sua criação foi precedida de encontros regionais em 	alguns 

• estados, o Rio de Janeiro inclusive. Dois encontros regionais 

foram realizados aqui, um no Norte do estado e outro em 	Ca- 

xias, além de uma 1 Conferência Estadual dos Trabalhadores 	A 

gricolas, ocorrida em 15 	1e setembro. As ouest6es de Campos e 

o encontro do Norte do estado receberam cobertura mais 	deta- 

(14) Sobre a linha do PC 	ver Problemas dezembro de 1954 	a 
fevereiro de 1955. 

(15) imprensa Popular,. 23/9/1953, 	p2. 	 . 	 • 

• • 1 

..... :.. 	.•:-..• 	•.., 	.•_.. 	 :-- 
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lhada do Terra Live. Quanto à Conferência Estadual, ela foi 

muito mais, na verdade, uma conferancia de Caxias. Eram dos 

te muntcpio todos os rarticipantes da mesa que dirigiu os 

trabalhadores. (16) 

Na pr6pria ULTAB, o grupo de Campos teria uma pre 

sença, a principio, mais destacada., embora o de Cxias 	fos 

se a ela vinculado. Havia, na orimeira diretoria da entidade, 

apenas uru representante do estado do Rio, ocupando um lugar 

em seu Conselho Consultivo. Tratava-se de Francisco Diniz Li 

na, assalariado agricola de Campos. (17) 

Este quadro, contudo, iria se modificando ao longo, 

ainda, da própria clácada de 1950. As noticias sobre 	Campos 

se tornariam menos recorrentes e o grupo formador da ALF as 

sumiria maior relevância dentro da ULTAB. Devem ter pesadopa 

ra que isto ocorresse, a nosso ver, a Posição de independn- 

cia que Ant6nio Faria procurava manter em relação ao PCB, 	bem 

como o pr6prio fortalecimento e a afirmação do grupo da ALF 

frente das lutas camponesas no estado do Rio. 
b 

A ALF iniciou suas atividades procurando criar ba 

ses no interior do rnunicipio de Duciue de Caxias, ou mais es 

pecificamente, na orôpria regio de Xerm. O trabalho 	era 

feito através da formação de nGcleos da associação nas áreas 

(16) Imprensa Popular: .31/7/1954, p2; 21/8/1954, p6; 	14/9/ 
1954, 1.)6; 17/9/1954, p6. Terra Livre: 213  quinzena de a 
gosto de 1954, p1; 2 quinzena de setembro e 1 de outu-
bro de 1954, PC.  

(17) Terra Livre, 22  auinzena de setembro e la  de outubro de 
1954, )2. 
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que vinham enfrentando problemas de despejos. (18) Uma das for 

mas encontradas pela ALF para conquistar os camponeses-da re 

gio foi, como relata José Pureza, a criação de uma cooperati 

va de consumo: 

"Á p'i.Lme.L/ta p/tov.Ldneía tomada pesa 'Ao 
c.iaçii:o' em Xeem ao-' CIa/L uma Coope/iatI-
va de consumo. Ela vendia oó p'Lodwtc ma. 
ban.a-o, e desta goAnia at'taZa cts eampoue-

da4 kedondeza., que co'çct''am a coniu' 
ee' rneho.& noa otgai-Lzaço. A;i-te.4 da Co 
ope/ut-íva, eleó pata eco:c'n.za 	d-uh c- 
tjnhcun que gaze,% 4ua's eomp'a em 
Roxo. Pegavam o t'tem que pak-t -.a de mau!:ct 
cedo e. voltavam ao nie-íc'--dLa, caso 

- /-'o pagaiL-Iam ina-Ls ca-'o u06 a'unazeJl4 	?o- 
aa.-c4." (Pureza, 1982: 28) 

: Posteriormente foram formados núcleos em áreas de ou 

tros municipios onde tambe'm se observavam despejos, corno na 

Fazenda do Largo, em são João da Barra. (19)  Este processo de 

afirmação e deexpanso da ALF foi possível, também, 	graças 

• ao apoio dado pelo operariado urbano, emprestando sedes 	de 

sindicatos para a rea1izaço de reuni6es e informando 	sobre 	 4 

áreas onde estariam ocorrendo problemas. (20) 
	

- 

A ALF enfrentou sérios obstáculos em seus primeiros 

anos de funcionamento. Um deles foi a forte repressão de aue 

(18) Dados-de entrevista. 	- 

J 	
(19) Imprensa 	p2. 

Tambem em Mago seria criado um nucico da ALF em meados 
dosanos 1950, por Iniciativa de Manoel.Ferreira de 	Li 
ma. Imprensa Pcp1ar, 1/1/1956, p6. 

(20) Dados de entrevista. 	 • 	• 	. 	. 	 • 

....................................... 
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ela foi alvo por parte da policia. São bastante 	frequentes 

nos jornais, até pelo menos o ano de 1954, as noticias 	so 

bre pris6s e espancamentos de *seus diretores. José Pureza, 

em sua Nem5ria Camponesa, também nos faz detalhados relatos 

sobre as investidas policiais, inclusive, desarticulando 	a 

cooperativa que havia sido criada. (Pureza, 1982) 

Em 1955, quando era governador Miguel Couto Filho, 

do Partido Social Democrático (PSD), um fato levaria a 	que 

a quase totalidade da direção da ALF fosse obrigada a abando 

nar Duque de Caxias. Trata-se, de um grande despejo realizado 

em Xerém no qual os camponeses, inclusive os diretores 	da 

associação, depois de um longo periodo acampados no Campo de 

So Bento, em Niterói, receberam, do Governo Estadual, ter-

ras na região de Córrego Feio, em Casimiro de Abreu. Como o 

terreno fosse bastante acidentado, o que dificultava a agri-

cultura, e os grileiros também acabassem assediando os lavra 

dores era seu novo lugar, foi se observando um retorno a Du- 

4 	 que de Caxias. (Pureza, 1982: 31 e 32) Da estada em Casimi- 
1 

ro de Abreu, entretanto, resultaria a formação de um núcleo. 

local da associação. (21)  

4 
	 Apesar dos núcleos existentes em outros 	municli- 

pios,. a atuação da ALF, como observa hoje um de seus 	anti 

gos organizadores, restringia-se mais a Duque de Caxias. Es 

forços foram feitos pra modificar esta situaço, como a pro 
$ 

4 
	

(21) Imprensa Popular: 15/10/1955, p4; 13/12/1955, p4. 
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posta, em meados de 1956, de promover rcuni6es em todo o es 

tado, para discutir as reivindicaç6es e os problemas dos la 

vradores de cada municipio. 22  

Este quadro sã se alteratia de forma substancial a 

partir de 1959, com a criação, por sobre a base da ALF, 	da 

Federação das Associaç6es de Lavradores e Trabalhadores Agrr 

colas do Estado do Rio de Janeiro (FALERJ). A FALERJ reuni - 

ria os antigos núcleos que haviam sido transformados em asso 

cia6es de lavradores de âmbito municipal e, posteriormente, 

agregaria a prõpria associação de Pedra Lisa que, at então, 

vinha desenvolvendo um trabalho paraielo. (23) 

A FALERJ foi criada apôs a 1 Conferência dos Lavra 

dores e Trabalhadores Agricolas do Estado do Rio de Janeiro, 

realizada em Niterõl, de 28 a 30 de agosto de 1959. O patro-

cinador do encontro foi o prõprio Governo Estadual, tendo à 

frente o rec&m empossado Roberto Silveira, do Partido Traba 

lhista Brasileiro (PTB), e ai, já desde o periodo de canpanha,vinha 

assumindo compromissos com os lavradores, buscando formar ba 

ses de apoio no campo. Do encontro resultou, além de uma pau 

ta de reivindicaç6es aue abarcava desde a posse da terra até  

assistência médica, passando pelo crédito., o transporte e a 

educação, tambErn a resolução de ampliar a criação de associa 

çes de lavradores e de formar uma federação. (24) 

(22) Imprensa Popular, 13/6/1956, p4. 

(23) Dados de entrevista. 

(.24) Novos Rumos, 4 a 10/9/l959, p5. 

4- 
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Assim corno no caso da ALF da qual, de certa -  forma, 

representou um desdobramento, a FALERJ tinha fortes vínculos 

com o PCB. Alguns de seus quadros dirigentes pertenciam à Se 

ço de Campo do Partido, ou eram '/LCa de £naanca"  dele. 

Um antigo militante comunista, que teve atuação à frente 	da 

Seção de Campo, refere-se à FALERJ e as suas realizações uti-

lizando sempre a primeira pessoa do plural. Segundo ele, tal 

vez superdimensionando o peso real do PCB, a criação da fede- 

ração teria sido iniciativa deste. E não somente isto, 	mas 

teria sido tambóm após a sua criação, e através dela, que 	o 

partido passou a desenvolver um trabalho mais sistemático 	e 

planificado no campo. 

Nem a federação nem as associaç6es 	de lavradores 

ram orgãos sindicais, mas sim entidades ciyis registradas em 

cartório. Da mesma forma em outros estados, as 	organizaç6es 
1 

camponesas criadas, como as Ligas do Nordeste, eram entida- 

des civis. (25) 

Tanto  antigas lideranças quanto advogados procuram 

explicar este fato, hoje, como urna necessidade ditada 	pela 

• própria legislação então vigente, que impunha limites à sindi 

calização rural. Já os trabalhos de estudiosos sustentam que, 

(25) Não se deve confundir as Ligas Camponesas criadas a par 
tir de Pernambuco cm meados da dócada de 1950, e que te 
riam corno seu líder o advogado e deputado Francisco Ju- 
lião, com as organizac6cs camponesas criadas pelo 	PCB 
ainda nós anos 1940-, e às quais tarnhrn se dava o nome de,  
ligas camponesas.. Sobre esta Guestão ver os trabalhos de 
Aspásia Carnargo (1973) , Fernando AzevEdo (1982) e Elide 
Rugai Bastos (1984) 
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embora houvesse leis aue garantiam a formação de sindicatos 

no-campo, elas no eram devidamente aplicadas pelos sucessl 

vos governos em vista do grande poder que detinham os pro 

prietrios rurais. Assim, constantes obstculos 'eram levan-

tados para impedir o reconhecimento das organizaç6es cria-

das 

Procurando entcnder as formas de atuação da Igreja 

católica no Brasil, Thomas Bruneau retoma as idéias do Már 

cio Moreira Alves contidas em seu livro, sobre o mesmo te- 

ma, O Cristo do povo. Para este, a possibilidade de 	forma 

• ção de sindicatos rurais já existia desde 1903, com o decre 

to de numero 979. "Ma, tomo tantos diAcíto,,s em um paJ de 

vocação hachcziteeca, no pa4aa a 	one'ta4 do a4a-to". 

(Alves, 1968: 69'; Bruneau, 1974: 85) 

O mesmo decreto e referido por Hans Fi'ichtner 	em 	 7 

L 	seu trabalho sobre a organização e a função política 	dos 

sindicatos no Brasil. Segundo ele, no entanto, o 	Decreto 

979 de 1903 não fazia distinção entre empregados e emprega- 

dores, o que permitiu que os poucos e de curta duração - 

sindicatos formados ficassem subordinados aos proprietário--,. 

Os regulamentos e leis que se seguiram àquele, de 	acordo 

E
como autor, permaneceram sem efeito para o trabalhador ru 

ral, esbarrando sempre na oposição dos grandes •proprietá- 

rios. Somente em 1962, já no Governo João Goulart 	e tendo 

em vista uma crescente mobilização camponesa é aue esta si 

	

tuação tenderia a se modificar. (Füchtner, 1980: 115 e 116) 	
0 

• • 

1; 

.......... 
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Maria Julieta Calazans, cíue atuou diretamente 	no 

processo de organização dos trabalhadores rurais no Rio Gran 

de do Norte, durante o periodo estudado, lembra que o Decre 

to-lei 7.038 de 1944, regulamentado no ano seguinte pela Por 

taria n9 14, previa a sindicalização de empregados e emprega 

dores no campo. Sugere, contudo, que a lei era aplicada 	de 

forma diferente quando se tratava de uns e de outros. Assim, 

enquanto apenas uns poucos sindicatos de empregados 	rurais 

haviam obtido seu reconhecimento pelo Ministério do Trabalho 

durante as dácadas de 1940 e 1950, as entidades 	sindicais 

de rndios e grandes proprietários filiadas à Confederação Ru 

ral Brasileira (CRB) , no mesmo perodo, somavam centenas. (Ca 

lazans, 1983: 8 e 9) 

Desta forma, teriam sido tais dificuldades que, ain 

dana 'década de 1940, levaram os comunistas a patrocinarem a 

formação de organizações camponesas com base no Código 	Ci- 

vil. 	(Moraes, 	1970: 	456; Medeiros, 	1982: 38 e 39) 	O 	mesmo 

teria ocorrido com Francisco Julião e o grupo que, juntamen-

te com ele, esteve à frente das Ligas Camponesas. (Martins, 

1981: 77 e 78; Azevdo, 1982: 81 a 84) 

De fato há, durante os anos 1950, uma srie de 	de 

nncias nos jornais da obstaculização que vinha sendo impos-

ta à formação de sindicatos rurais, bem como apelos aos dife 

rentes ministros do Trabalho para aue pusessem fim a esta si 

tuação. O ministro Fernando Nóbrega seria apontado, 	na II 

Conferência Sindical Nacional realizada em fins de 1959, co-

rno responsável pela sustacão do registro de mais de quarenta 
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sindicatos j organizados e -que apenas aguardavam o reconhe 

cimento. Havia no Brasil, ate então,, somente cinco sindica 

tos rurais reconhecidos: um no estado do Rio de 	Janeiro, 

o Sindicato dos Empregados Rurais de Campos; dois na Bahia, 

o Sindicato dos Empregados Rurais de Belmonte, criado em 

1951 e reconhecido em 1955, e o Sindicato dos Empregados Ru 

rais de Ilhéus e Itabuna, criado em 1952 e reconhecido era 

1957; 	um era Santa Catarina, o Sindicato dos Empregados Ru 

rais do-Tubarão, criado era 1951 e reconhecido em 1952; e, 

finalmente, um cm Pernambuco, o Sindicato dos Empregados Ru 

rais de Barreiros, Rio Formoso e Serinhaem, criado em 1954 

e reconhecido em 1956.(26) 

Ao que parece, portanto, havia mesmo a pôssibilida 

de legal de se criar sindicatos no campo, mas ela era difi-

cultada por uma srie de entraves. :É preciso atentar, contu 

do, para que categorias camponesas eram passiveis de sindi- 

calização. A lista de sindicatos reconhecidos ate- 	final 

da d&cadá de 1950 nos permite supor que se tratava apenas de 

empregados rurais, isto é, aqueles ciue se empregavam para 

trabalhar nas terras de.algum era troca de um pagamento. Fi 

(26) Novos Rumos, 27 de novembro a 3 de dezembro de 19 9,p5. 
Maria Julieta Calazans diz haver informaç6cs sobre 	a 
existência de um Sindicato de Empregados Rurais do Rio 
de Janeiro, sediado em Campo Grande, Zona Oeste da-ci-
dade do Rio de Janeiro, e que teria sido reconhecidoan 
teriormeïite a 1960. (Calazans, 1983: 9) Foi este, en-
tretanto, o único trabalho era que encontramos tal in-
formaço. .J\1m disso, no cruaciro apresentado por Oct - 
vio lanni em O colanso do porulismo no Brasil sobre os --------- numeros da sindicaliza-ao rural no pais ate-  31 de de- 
zembro de 1963, no figura nenhum sindicato reconheci-
do no estado da Guanabara. (iann, 1975: 89) 
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ca a questão, assim, de quais eram as condições de organiza-

ço de arrendatários, posseiros e pequenos proprietários, por 

exemplo. 

O Decreto n9 979 de '6 de janeiro de 1903 dizia 	a 

penas, sem' especificar, que era permitida, "aocS pko4.oHai 

da ag'iLauttu'ta e índãótkí.as AuAaí3 de qaa.que/z. 	heko", a or 

ganizaço de sindicatos para o estudo, custeio e defesa 	de 

seus interesses. A organização dos sindicatos era "ív»e, 	de 

quaLqueit e 	'íç6e.4 ou na", devendo apenas ser 	deposita- 

dos dois exemplares- dos estatutos, da ata de insta1aço e da 

lista dos sôcios no cartório do Registro de Hipotécas do res 

pectivo distrito. Uma cópia tambern seria enviada à Associaço 

Comercial do estado em que o sindicato fosse formado. O 	De- 

creto permitia ainda a criação de uni6es ou sindicatos 	cen- 

trais que abrangessem diversas circunscrições. (27) 

Em 19 de março de 1931 um novo decreto, este de nú- 

mero 19.770, regulava a "4LndcaLzaço das ca4.6e3 	pct.tJLo- 

fla414 e ope/LctkÁ1o ". No havia nele nenhuma referência explici- 

ta a exclusão de "ope/LJo" rurais. Pelo contrario, em 	seu 

artigo 89 dizia que os sindicatos poderiam pleitear a fixação 

de salários minimos para os trabalhadores urbanos e rurais. E, 

mais ainda, poderiam pedir a "tLequ.amenaçco e. Siscatízaçáo das  

condJçe.s hii.íca4 do 	abct.Cho em 	b'ica4, em ocJ.Tnct, em 

aaa de com,c.io, u.6na4 e. noó campos". (Ribeiro, 1934: 35) 

(27) Vér o Decreto n9 979' de 6 de janeiro de 1903 em Colleco 
das Leis. (República dos Estados Unidos do Brasil, 1907: 
18 e 19) 
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Já o Decreto-lei n9 5;452 de 19 de maio de 1943, is 

to é, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) excluía cia 

rainente os trabalhadores rurais de diversos de seus precei-

tos, entre eles os referentes aos processo de oranizaço. Â 

queles trabalhadores eram aplicáveis, segundo o artigo 	505 

da CLT, os dispositivos constantes dos capítulos 1, das dis 

posiç6es legais do contrato individual de trabalho, II, 	da 

remuneraço respectiva, e VI,• do aviso prévio, todos rélati 

vos ao título IV, que se referia ao contrato individual 	de 

trabalho. (Cohsolida6o das Leis do Trabalho, 1959: 215) 

A sindica1izaço rural foi contemplada pelo Decre-

to-lei n9 7.038 de 10 de. novembro de 1944 [ regulamentado em 

19 de março de 1945 pela Portaria n9 14. A organização 	era 

lícita, segundo o Decreto, para "todos 04 .que, como emp/Le.jct - 

do4 exekçctm atívídadeó ou p/o.L44iÕ /Lu'LaL" Apenas emprega-

dos e empregadores, portanto, poderiam formar sindicatos. A 

definição de empregado rural excluía desta categoria os pe-

quenos produtores como arrendatários, posseiros e pequenos 

proprietários. De acordo com a lei, eram empregados 	"ctqLLe- 

£e4 que 4e ded.cam pto ~ísóíonaIniente as atívídades 	 : 

economia £ndvdua, coletí va. ou de amZ.Cia, na £cwou'a, 	na 

pecua ou na Lndíía. 'tui4, com o 	to de. ganho 	po'. 

c.on-ta de. outJLe,n." Aqueles mesrttos produtores, no entanto, cri 	• 

quadravam-.se na definição de empregador rural, qual seja, a 

de "pe440a4 Z4ca4 ou JukZdca4, pop 	ao4 0u afl.kezdat 

04 que expo'tarii at.v-dcide &uiuz, na ta v,ouata, na pccu- 

ou ha4 £ndL.t/zia4 Jtuka.í4, pot conta 	 a .C.ízand'- 
• 	 : 

e do tJtabaC!io aCIie.io ou búio, 4Cjt em e.coi 	.id'duaC , 

• . 

.......... 



coZe.tL'a ou de ÇanzLcz." (Brandão, s/d: 487) 
* 

Põdemos perceber, assim, que, por esta legislação, 

que esteve em vigência ate o inicio dos anos 1960, enquanto 

os chamados empregados rurais podiam formar seus 	prôprics 

sindicatos, aos pequenos produtores era reservada a possibi-

lidado de entrar para os sindicatos de empregadores, junta - 

mente com grandes arrendatários e proprietários. A alternati 

vã dos lavradores para formarem suas próprias associaçacs / 

portanto, parecia ser de fato aquela prevista pelo 	C6dio 

Civil, de entidades civis com personalidade jurídica, regis-

tradas em cartório. (28) 

Este quadro começa a inverter-se a partir de 1962, 

com a investida do Governo federal, tendo à frente o petebis 

ta João Goulart, e de setores do próprio Congresso, no senti 

do de buscar bases sólidas de apoio junto ao campesinato, e 

tambrn de procurar institucionalizar o então crescente movi 

inento camponês, esvaziando, ao mesmo tempo, grupos autnoinos 

r 	como as Ligas Camponesas. Como observa Aspsia Camargo, Jan 

• go. assumiu o Governo sob o controle do Congresso e com 	am- 

pia margem de desconfiança de diversos setores, o 	que fez 

com que enfrentasse grandes dificuldades para governar. Optou, 

assim, por uma via de mobilização para buscar o suporte pol 

tico que não obtinha por outros meios. Dentro desta estrat 

(28) Para a questão da formação de sociedades civis ver Códi 
diqo Civil. Brasileiro. (1970) 

* 
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gia, lugar central seria conferido a extensão do controle so 

bre as populações rurais. Tal investida pode ser aferida pela 

ênfase especial dada à reforma agrária pelo Governo, pela pro 

1iferaçío de projetos, decretos e portarias relativos a sindi 

calizaçío rural, pelas recomendaç6es explícitas para que fos 

sem desobstruidos os canais de reconhecimento dos sindicatos, 

pela criação da Superintendência de Política Agria (SUPRA) 

no final de 1962 ?  e pela aprovação, no inicio do ano 	seguin 

. te, do Estatuto do Trabalhador Rural. (Camargo, 1981: 188 	a 

222). 

A SUPRA foi criada por lei delegada de 11 de outubro 

de 1962, è absorveu os antigos Servico Social Rural (SSR) e 

Instituto Nacional de Imigração e Colonizacão (INIC). Apesar 

de ter a seu cargo o planejamento, a promoção e a exeçucão cia 

reforma agrária e de medidas complementares de assistência tc 

nica, financeira, educacional e sanitria tendo, para tanto 

poderes especiais de desapropriação, ela exerceu grande influ 

ncia na sindicalização rural, atravs de seu 	Departamento 

de Promoção e Organização Rural (DEPROR). (29) 	 - 

À SUPRA coube, juntamente com o Ninistrio do Traba-

lho, de acordo com Asn5sia Camargo, dar apoio institucional à 

criação de sindicatos, seja liberando verbas necessárias para 

(29) Correio da Manhã, 13/10/1962, 19 caderno, p3. 
O texto da Lei delegada que- cria a SUPRA tambm pode ser 
encontrado em Joviniano Caldas de Magalhães. (1970: 165). 

.--- --... 
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o início do funcionamento dasentidades, como aquisição 	de 

sede e pagamento de serviços de contadores e advogados, seja 

facilitando o seu reconhecimento. (Camargo, 1981: 221) 	Des 

ta atuação conjunta resultou, em meados de 1963, a 	criação 

da Comissão Nacional de Sindicalização Rural (CONSIR) , 	na 

qual a SUPRA tinha forte representação. (Dreifuss, 1981:304) 

Eram duas, segundo Maria Julieta Calazans, as metas básicas 

da CONSIR: fundação de sindicatos e realização de planos in 

Li 

	

	

tegrados de atendimento às reivindicaçães das populações cam 

porksas em áreas especificas, sobretudo no âmbito do direito 

civil e do direito trabalhista. (Calazans, 198.3: 37) 

Outros passos importantes dados no Governo João Gou 

lart no sentido da sindicalização rural foram as 	portarias 

e leis que regulavam a questão. Pelo menos seis portarias re 

lativas ao tema, além da Lei n9 4.214 de 2 de março de 1963, 

o Estatuto do Trabalhador Rural, foram editados entre junho 

de 1962 e novembro de 1963. A primeira delas, Portaria 209-A 

de 25 de junho de 1962, tornava por base o Decreto-lei 7.038 

de 1944, e aprovava instruç6es referentes à organização e ao 

reconhecimento de entidades sindicais rurais, tanto de traba 

lhadores quanto de empregadores. Ela criava, também, umqua-

dro de atividades e profissões rurais que nortearia a forma 

ção dos sindicatos, bem como a das associações de grau supe 

ror, que eram as federaç6es e confedcraç6es. Estas organiza 

ç6es deveriam reunir exercentes de atividades ou profisses 

idênticas, similares ou conexas. Excepcionalmente, o Minist 

rio do Trabalho poderia permitir a formação de organizações 

congregando mais de uma categoria, tendo em vista as dificul 
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dades para a criação de uma entidade representativa para ca 

da categoria. Poderiam ser criadas, de acordo com a Porta-

ria, duas confederações: urna Confederação Nacional da Agri - 

cultura, reunindo empregadores, e uma Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura. Pelo quadro de atividades 

contido na Portaria, no entanto, posseiros, arrendatários e 

outras categorias de pequenos produtores ficariam* agrupados 

como empregadores. (30)  

Em novembro também de 1962 duas novas portarias fo 

ram criadas. A primeira, 355-A, versava sobre o mesmo assun-

to da 209-A, mas introduzia mudanças no quadro de atividades. 

Por ela, os produtores autônomos, pequenos proprietérios, ar 

rendatérios e trabalhadores autônomos, que explorassem ativi 

dade rural, sem empregados, em regime de economia 	familiar 

ou coletiva, eram considerados trabalhadores. Quanto à segun 

da portaria, à 356-A de 21 de novembro de 1962, ela regula - 

mentava as eleições para os cargos de administração e repre-

sentaço nos sindicatos rurais. 3  

Com a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural em 

• março de 1963, depois de longo e penoso caminho no 	Congres 

so, onde gerou resistências por parte dos setores identifica 

dos aos proprietários, estendia-se ao campo a legislação tra 

'balhista. Ele regia as relações de trabalho rural em 	seus 

mais diversos aspectos, além de contemplar também a formação 

(30) Diário Oficial da União, 12/7/1962, p7499 e 7500. 

(31) Diiriooficial cia Unio,27/11/1962,pl2236 e12238. 

•-- __ •'•__7 •••  •- 	•-,--• 	 __________________ 
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de organizaç6es sindicais, inçiusive as de grau superior. (32) 

Tendo isso em vista, três novas portarias foram editadas 	a 

fim de regulamentar a questão. A de número 346, de 17 de ju 

nho de 1963, trazia instruções sobre a organização e o reco - 

nhecirnento das entidades sindicais rurais. Ela esboçava um no 

vo quadro-de atividades rurais e, aqui, os posseiros eram lis 

tados como trabalhadores aut8nomos. 	A portaria 	seguinte 

era a 347, de mesma data da anterior, e que 	regulamentava 

as eleiçães para os cargos dos sindicatos rurais. Finalmente, 

a Portaria 531 de 11 de novembro de. 1963 aprovava instruções 

referentes à execução destas duas portarias anteriores no to 

cante à fundação dos sindicatos de trabalhadores rurais. 

	

Para se ter uma idéia de corno todas estas 	medidas 

inf1uram.sobre o processo de sindicalização rural basta ver 

que, de apenas 5 sindicatos reconhecidos em todo o país. 	no 

final dos anos 1950, salta-se para 270 em dezembro de 	1963. 

Também em dezembro de 1963, além de mais 557 sindicatos aguar 

dando reconhecimento, havia já 10 federações reconhecidas 	e 

outras 33 aguardando reconhecimento. (lanni, 1975: 89) 

No estado do Rio, os planos para a transformação das 

associaç6es de lavradores em sindicatos começaram a ser elabo 

(32) Ver o texto do Estatuto do Trabalhador Rural em- 	Vado -  
MecurnAqririo. (Instituto Nacional de Colonizaço e Re- 
forma Agrria, 1978: 771 a 805) 

(33) Diério Oficial da União, 21/6/1963, p5440 e 5441. 

(34) Dirio Oficial da União: 27.16/1963, p5577 a 5579; 20/11/ 
1963, p9792. 

- 
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rados a partir de meados de 1962. 	Somente em setembro de 

1963, no entanto, 85 que a primeira delas, a de Maga, recebeu 

a sua carta sindical. A própria FALERI, tamb&n transformada 

em entidade sindical, recebeu o seu documento de reconheci - 

mento em novembro de 1963. 	Até dezembro deste mesmo ano 

já haveria, no estado, 13 sindicatos reconhecidos e 23 aguar 

dando o reconhecimento. (lanni, 1975: 89) 

Todos estes números são bastante eloqüentes e pode 

riam nos levar a pensar que, de fato, a explicação para 	a 

formaço de sociedades civis no campo durante os anos 	1940 

e 1950.estaria nas lirnitaç6es impostas pela legislação sindi 

cl então existente. Assim, a partir do momento em que o pr6 

prio Governo federal passou a se interessar pela questão 	in 

centivando a formação de sindicatos, removendo os 6bices 	pa 

ra o seu reconhecimento e permitindo que categorias 	campone 

sas, ate então listadas como empregadores, passassem a 	figu 

rar como trabalhadores, a sindicalização rural explodiu 	no 

pais. 

Interpretar os acontecimentos desta forma, no entan 

to, , a nosso ver, buscar explicar todo uirr processo a 	par- 

tir do seu desfecho. Assim, na reconstituição do processo 	, 

deixamos de perceber e de questionar uma série de 	dimens6es 

fundamentais para o seu entendimento. Uma delas é a das nuan 

ças nos projetos e prioridades dos agentes envolvidos na 	or 

ganizaço do campesinato; 

(35) 	Jornal 	do Brasil, 	8/8/1962, 	19 caderno, 	pS. 	Última ITor, 
ediço do estado do Rio de Janeiro: 	9/8/1962, p2; 	1/10/ 
1963 0 	p2. 	Luta Docrtica, 	11/8/1962, 	p 5. 	Terra Livre, 
dezembro de 1963, 	p8. 

. ...........- 	....,., 	.... 	... 
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Algumas indicziçaes nas permitem perceber que, 	nem 

sempre, ou para nem todos, a sindicalização rural se consti-

tuiu numa aspiração ou mesmo numa forma de organização reco-

mendável para todos os setores do campesinato. No caso das 

Ligas, por exemplo, havia uma clara opção pelo trabalho jun 

to aqueleS que chamavam de camponeses, isto é, pequenos pro-

dutores, arrendatrios, parceiros. Eram eles, segundo dizia 

Francisco Julio em 1959, os únicos capazes de lutar 	pela 

fixação a terra, abrindo o caminho para a libertação do cam-

pesinato. Assim, em vez de se investir na sindicalização do 

* 	assalariado, o que se deveria era buscar a organização 	dos 

• camponeses em torno das questões que mais os mobilizavam, co 

rrio o aumento do foro, o .cambo e o vale do barracão. 
(36)  (Aze 

vedo, 1982: 82 a 84) 

Assim, enquanto sindica1izaço dizia respeito 	aos 

assalariados rurais, aos camponeses, com suas quest6es espe-

cficas, parecia caber outras formas de organização. Na ava-

liação de Francisco Julito, a CLT era uma conquista da das-

se trabalhadora, o que fazia com que a tentativa de aplica - 

la enfrentasse forte oposição por parte dos grupos dominan - 

(36) O cambo era o trabalho gratuito que, mesmo 	foreiros, 
estavam obrigados a prestar nas terras do proprietário 
durante alguns dias do ano. Quanto ao vale do barracão, 
tratava-se de vales que os camponeses recebiam como pa 
gamento por seu trabalho nas terras do engdnho, e que 
só podiam ser descontados por mercadorias no barraco, 
isto é, na venda do próprio engenho. Tanto 	o 	cambao 
quanto o vale do barracao, eram elementos constitutivos 
da dominação do proprietário sobre o camponês. 	Sobre 
os mecanismos desta re1aço de dominação ver Moacir Pai 
meira. (1977) 

• 
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tes. Desta forma, ao fazer uso. deste instrumento jurídico, o 

inico de que dispunha para a defesa de seus intesesses, 	"o 

a44oia).í.ado agitZco!ct luta L4oZado, -tendo, coz.C'ui óuas &eívíti 

dÁ.caç6e.ó ou dL'teUo4 j& QLxp/te46o4 em CeL, a bugctea ku'tae1 

e 64 a 	nd-L2n-o.." (Julio, 1962: 54) Além disso, o assa- 

lariado agrícola era mais vulnerável numa luta reivindicató 

ria, visto aue dependia do acesso ao barracão parei adquirir 

seus bens de subsistência. (Julio, 1962: 55 e 56) 

No caso do camponês, dizia -Julito, o diploma jurdi 

co que embasava suas lutas era o Código Civil. Era fci1,com 

.base nele, obter o registro de uma sociedade civil qualquer, 

o que no dependia do Ministório do Trabalho, mas sim do car 

tório. Alóm disso, lutando com base no Código Civil, o cain-

pons não -se isolava, uma vez que utilizava um " Áil4-t/LumCnto 

jakZdc.o aceto e de6endLdo pesa cae dominante - a bukgue 

4a." Acrescente-se a isto o fato de que, por ter um aces-

so, ainda que prec.rio, aos meios de produção, o cãmpons ti 

nha mais condiç6es para se sustentar numa luta. (Julio,1962: 

60 a 62) 

Vemos, portanto, que, no caso do grupo de Francis 

co Julio, a questão da criação de sindicatos ou de socieda 

des civis passava por uma opção política quanto aos seto-

res do campesinato que seriam mobilizados, e os tipos de lu 

tas que seriam desenvolvidos. E esta constataç6 se reforça 

quando observamos que, mesmo após deslanchado o movimento 

de sindica1izaço rural, as ligas camponesas, ao 	contrario. 

das associaç6es de lavradores, por exemplo, no foram trans- 

ir 
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4 .  
4 
	

formadas em sindicatos. 

4 

Quanto aos comunistas, h5 diversas declarações que 

t 	nos permitem perceber que estabeleciam diferenças entre ar- 

rendatários, parceiros, posseiros, enfim, camponeses, 	corno 

4 
	

eram chamados, por um lado, e assalariados rurais por outro. 

Ainda em 1949, o dirigente comunista Maurício Grabois obser-

vava que as formas de organização dos camponeses não pode- 

£ 	riam ser estáticas nem estandardizadas, adaptando-se às con 

diç6es locais. As experiências ji realizadas com 	associa- 

çes, comiss6es e também ligas, demonstrava que as organiza 

ç6es camponesas poderiam ser as mais variadas, desde que lê 

vantassem as reivindicaç6es e conduzissem as lutas. 	Quanto 

aos assalariados agr3coias, eles deveriam ser 	organizados 

t 
	em sindicatos ou, quando isto não fosse pQssvel, também em 

1 	organizaçaes camponesas. (Grabois, 1949: 40) 

1 

1 
Em dezembro de 1954, Luiz Carlos Prestes ressaltava 

a importância da realização de conferências e congressos de 
1 

1 
	trabalhadores agrícolas e camponeses como forma de "avança& 

1 	maL4 'i.apLdarnen-te na oi.ganízaçao 	ndc.a1 dos aóõalatíados a 
1 	

9k-teoa4 e. na oii.ganí.zaçio wiLt&a das amplas n1a/ssa6 aampone.. 

1 
	4aS." (Prestes, 1954: 3) E cerca de um ano depois, num arti- 

1 	go de balanço do trabalho do Partido no campo nos meses que 
1 

se seguiram à realização de seu IV Congresso em novembro de 

1 

(37) Ver Aspsia Carnargo. (1973) 
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1954, escrevia Carlos Marighel•la: 

• "Epeflnci.a a a44-1naa'L E e que a4 luta no 
campo 4a0 d.e.'tente6 cono'trne as camadas. 
A44atcvt.ctdo4 ag.i.Zcot1a3, cc»!oizo4 e. 	cama- 
.&ada.ó dos azenda4 de aae, e4.te 	az em 
9/Leves dn..íg,i.da.3 pelos 4íiidíca,tos. A.s o 
tita6 camadas emp'Le3czm owt'ta 	okniaó de. £ct 

• ta. E p'teco te. o c.u1dado de no etnp'E 
galt no campo okma4 de luta q .ue os campo 
ne.es no ace.L-tam ou de que no 	ete.jam 
convencdo4 .' (Narighella, 1955: 54) 

E num outro trecho, depois de observar que o traba-

lho de organização dos camponeses vinha alcançando alguns pro 

gressos, tendo sido um deles a criação da ULTAB, lembra: 

• "Ou'tct expeAíancía de gande 	4LnLLcado 
no tviieno da oJLganzaçaio e o t..'w.bcz2ho da 
ovnaçZio do4 óíiidícato3 de 	a44aZa&Ladc4 

agcoJ.ct4. A .ee.í p,,Lev2 rntLLtct4 tc1mZtaç5e4 
a o/unaçao de taí3 síndícato4. O 	e.54 en- 
cLa, pon.e.in , e. ap/Loveta -'t. 4ua4 po4-bC-L-
dade4 legaís e. t,tabafLha•'z. pcte-Éen-tenzente com 
04 a44aa/LJado4 	 expcando-kes 
como utílíza,,t a £e." (Narighella, 1955: 
56) 

Assim, haveria, para os comunistas, um tipo especfi 

co de luta e de organização para cada setor do campesinato.Pa 

ra os assalariados agricolas, o indicado, mesmo com as li.mita 

ç6es existentes, era a formação de sindicatos. JEi para os pos 

seiros e demais camadas camponesas havia outras formas de or-

ganizaç3o, como as associaç6es. Enquanto os assalariados fa-

ziarn greves e utilizavam a lei na defesa dos seus interesses, 

os camponeses disputavam a possa da terra. E esta disputa, no 

f 
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caso dos posseiros, poderia no raro evoluir para a luta ar 

mada. (Marighella, 1955: 54) 

A questão que se coloca, diante do que foi visto, 

a de o que teria levado o PCB, no inicio dos anos 1960, 	a 

promover à transformação de suas sociedades civis camponesas 

em sindicatos. No h, certamente, uma razo iinica para is-

so. Por ora, entretanto, gostariamos apenas de chamar a aten 

ço par,--tas mudanças .observadas na linha do Partido, 	entre 

o final da década de 1940 e o começo da de 1960. 

O acirramento da Guerra Fria ao nivel externo 	e, 

internamente, a ilegalidade e a repressão, levaram o PCB, no 

final dos anos 1940, a mudar radicalmente sua linha que, des 

de o fim do Estado Novo, era de "anaío nacionaV', com todos 

os "pcttk-Lo-ta4", para a resolução dos problemas nacionais 	a 

travs de meios pacificos. (Rodrigues, 1981: 409) Tanto 	o 

Governo Dutra, considerado como uma ditadura, quanto os par 

tidos políticos existentes, passaram a ser vistos como repre 

sentantes do imperialismo norte-americano. Segundo os comu - 

nistas,o pais caminhava para uma clara divisão entre 	blo- 

cos antagônicos e o Partido deveria estar preparado para lu 

tas revolucionarias de massas. Esta nova postura foi ratifi- 

cada numa reunião do Comitê Central realizada em 	1949,.. ten 

do sido divulgada de forma sistemática no j referido Mani 

festo de Agosto de 1950. (Rodrigues, 1981: 413 e 414) 

Esta linha se manteve até o final do segundo Gover 

no de Get1io Vargas, considerado tamb'm, pelos comunistas 

_•'__7 	7'_____________ 
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como um agente do iaperialisino. Na prática, porm, como obser 

va Leoncio Martins Rodrigues, "o PCS cont-inuou a expoiuv to 

da4 as po3,6ibílídades de atuação lega  at/Lav4 da c'taçao de 

ce/Lta6 'o4janLzaç6e4 de rna64a' que 6oAnecíam ao' 	c omun.óta- 

uma cobe.'z.ttvLa £fl4.tJ.tuc.onaZ paka 4aa poUca." 	(Rodrigues, 

1981: 416) 

Ap6s a morte de Vargas, algumas modificações começa 

ram a ser observadas e marcaram o IV Congresso do PCB, reali-

zado em novembro de 1954. Na parte que nos interessa, isto , 

a avaliação que os comunistas faziam do setor agrícola, 	no 

houve alteraç6es significativas. O partido propunha o confis-

co de todas as terras dos 1atifundirios e sua entre entrega. 

J 	gratuitamente, aos camponeses sem terra, ou com pouca, 	bem 

domo a todos acueles aue nelas quisessem trabalhar. Pregava, 

ainda, entre outras medidas, a abolição das formas semi-feu-

dais de exploração dos camponeses, e a necessidade de se ga-

rantir salario suficiente, em dinheiro, aos assalariados agri 

colas. (38). 	
. 

Até-  aqui, a luta pela terra ocupava lugar de desta 

que nas propostas do Parido, como forma, de combate aos lati-

fundiários. Os comunistas no deveriam temer os enfrentamen - 

tos armados no campo, ao contrario, estimulando-os quando se 

tratasse de ocupaçaes de terras e de defesa dos interesses dos 

camponeses. (39)  Dizia Prestes em seu discurso de encerramento 
1 

(38) Problemas, dezembro de 1954 a fevereiro de 1955,p41 e 42. 

(39) Problemas, março-abril de 1955, pS. 

............................................................... 
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do IV Congresso: 

• 118ii.u-ta&niente. e.xpLokctcto4 e. opninuido, 	0.5 
e.an;pone4e.4 no podem tava.'t em ge.&aL a 
a Luta pLct 4atí4açao de afgutna4 	dc. 
4ua4 nece.4.5dadc.5 .sem .se. p.ep Lctke.m dcs 
de. £090 pata a Lata an,mada cóii-tta 
£acLzdanos, eontta a poLZeJa e 	a. 
t/Lopa4 do goveno de j'a;ide4 Lati..,und.a 
'ao.s e gtandc3 capata.s. SemeLhane. 

/WCe.44O pode 	eqUenteme.n.te se'i rnuítc 
'tap-Ldo e. £eva'L os 	nponeses a empufa' 
akmcL6 e a o an-Èizcz.. JUe. 	íIict ." 

As condllç6es do pais, com suas vastas extens6es 

suas precárias vias de comunicação, .a concentração dos apara 

tos repressivos nos grandes centros, tudo isso conformava ur'a 

situação favorável "a cníaçao em n04-óo pa-Z6 de JLe.gí6e.4 £Jbc.'i 

tadas peCo.s 9ue.íL!ie.-iio4 e. que podem 4e.'LUJJL de. 6a4c pcvLa a 

o1'L9anLzaçao nelas do ax'tc-to de líbet.tação popaLctJL." 40 	o 

tom radical, ao que parece, ficou mais por conta do discur- 

so, e os comunistas no chegaram a desprezar as, formas 	le- 

gais de atuação. Naquele mesmo período foi criada a ULTAB. 

Como observa LeBncio Martins Rodrigues, "o p409'La-

mci. apn.ovado no 1V Cone.54o pe'Lmanec.ea Le..t/La mc'/L.ta; Soí pa-

teanie.0-te de.5au-tok-1zado na Re4oLuçao PoLZ-tca de. 1958 e. no- 

vaine.n-te. 	niod-Lcado 	no 	V Cong'ta44o." (Rodrigues, 	1981: 422 	) 

'A Reso1uço de 1958, 	que se insere nos desdobramentos do 	XX 

Congresso do Partido Conunista da União Soviética, realizado 

(40) Problemas, novembro-dezembro de 1955, p21. 
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em 1956 e qü'e desencadeou todo um processo de critica do es 

talinismo e do culto da personalidade, expressou 	mudanças 

bastante significativas na linha do PCB. 

Segundo a nova concepção dos comunistas havia 	no 

pais, apesar dos obstculos, um processo de democratização em 

curso. A influência dos latifundiários vinha declinando 	e 

forças mais dinirnicas, como o proletariado e a burguesia, se 

afirmavam no seio da sociedade brasileira. Este processo vi 

nha se refletindo no parlamento onde, a cada legislatura, au 

mentava o núrcero de pessoas comprometidas com as propostas 

nacionalistâs e democráticas. Havia, assim, condiç6es reais 

"de conduz'L, pok o77ict6. e. me.Lo4 pacZLco-s, a xevolução an-

f -npeaZsta e an-t-eudaL" no Brasil. (PCB, 1980: 6, 8 e - 

22) 

O caminho pacifico representava a resolução dos pro 

biemas através' da "'acumulação, B/utdaaL mct4 ncesante, de 'i.e 

o'unct4 piioandaÀ e. conseqüentes na e.4 -t..&uuka eaon6tnLact e nas 

í"títuíçjespoLZtLea, chegando-,se ate' a /Leatzaçao comple- 

ta das 	ano'unaç6e4 tad-Lca4 colocada na okde.tn-do-d-cz pe. 

Io pkop!LJ.0 de.4entoLvrne.n-to e.con5rn-íco e. socíal da naçaio." Pa 

ra tanto, pregava-se a atuàço dentro dos marcos da legali- 

dade democrática e- constitucional, utilizando-se formas 	le 

gais de luta e de organização de massas. (PCB, 1980: 22) 

1 
Também na organização do campesinato a ênfase, ago-

ra, recaía sobre as formas legais, a defesa juridica e a bus 

•ca de reformas: 	 - 

1• 
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"Pa/La Lmpu.f4.iona4 o mov-Ltne.n-to campon, 
e p/iec-ío pa4-t-1/1. do 4e.0 nZve atuai, to 
mando po/L t)a6e a. 	 ma. 
ímedía.tas e v-ave-í.s, corno o 4a!ito mZ-
nmo, a baixa do a'LcndanzcIzto, a 
-t.La con.t.a os deópejoó e. evitando ., 	no 
itabaJho p'uT-tcíco, as pacnma' de okdem 
adca-4 que ainda niio encon-tiLam concf. 

Ç5C4 maduna paita a ótia 'teafzaçcio. Tam 
bem no campo, a expe.kÁienc.1a 	de.mons.Ca 
que a atuação a-tiz.avó de otma 	e9aT.S 
de luta e de oganzaçao e aquela 	que 
peuni -te acança/L exLto4 paJLa a.ó maSa. 

e que -tem p'tog'tedído, a.Cem 	da -s 
a4ocTaç6e6 "LUL(t-L 	e. coo pe.ta.t.t'a4, a O'L 
anzaço do.ó a a.ea'L.Lado.s e senií-a,3,óa —~ 

latíados em síndícatbs ., que já obive. - 
iiarn vítiAía,6 em contendas com 	azende.i 
ko4. Tem gkctnde ímpoAtancía a dee.5a ju 

• itZd.Lca do6 díAeí.to.s ja a3egu'Lado3 ao.5 
catnpo;:a4e'3." (PCB, 1980: 18 e 19) 

Por outro lado, se ate 1954 se reivindicava o 	con 

fisco de todas as terras dos latifundiários para serem 	en- 

tregues aos camponeses, as .novas medidas propostas eram mais 

moderadas. Falava-se agora em defender os camponeses contra 

a grilagem e os despejos, em facilitar o seu acesso 	terra, 

especialmente junto aos centros urbanos e vias de comunica - 

ço, e em garantia da posse da terra e entrega de ttu1os de 

propriedade aos posseiros. (PCB, 1980: 20) 

Em seu V Congresso, realizado em agosto de 1960, o 

PCB retomou, de forma geral, a linha expressa em sua Resolu-

ção de 1958. No tocante as DroDôstas agrárias, o trabalho de 

organizaço dos carnoneses e a luta pela terra. .que 	sempre 

ocuparam lugar de destaque, cederam o espaço para a sindica-

lização e para as reivindicaçes dos assalariados e semi-as-

salariados, que passaram a ser os alvos principais das aten- 
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çes dos comunistas: 

"A gíin de imput .s íonat a oitqanízaço 	da 
ma46a4 do'campo, e. neee.ó4aio dak ate.n - 
ço pmtíncípal ao aa-Cak-Lado4 e ..setn-i-a 
4a.tak-iado.6 ag,z.Zco.as. Sua o'ictnzaçio e,n 
4nd-Lcctto de'e cowstítuíaL a base pa'ta a 
mobLF.zaçio dct6 r)i aó.,ó as cLampone4ct4s . "(P03 
1980: 64 e 65) 

Podemos perceber, portanto, que, na medida em aue 

se vai modificando a linha do PCB, cS eixo das atenções, que 

antes passava pelos camponeses, na acepção dos pr6prios comu 

• nistas, e na luta pela terra, dirigi-se para os 	assalaria- 

dos e semi-assalariados agrícolas, para lutas por direitos. 

Nesta mudança, a sindicalização rural, que antes 	ocupava 

posição secundria, passa a primeiro plano. 	. 

Por sua vez, esta ênfase na sindicalização 	deve 	 4 

também estar relacionada a uma visão, presente nas 	resolu- 

ç6es do. v Congresso relativas ao proletariado urbano, do sin 

dicato como instrumento de mobilização e de luta, no 	ape- 

nas por interesses profissionais específicos, mas também por 

objetivos políticos mais amplos. (PCB, 1980: 64) 

As mudanças observadas na linha do P03 no irnpli - 

cararn, no estado do Rio, num privilegiarnento do trabalho jun 

to aos assalariados rurais. O que ocorreu, aqui, foi a trans 

formação das associaç6es de lavradores em sindicatos, 	sem 

que houvesse mudanças na sua coniposiço social. Grande par- 	
: 

te das novas organizações, inclusive, denominava-se .. apenas 

. 	.• 	. 	 .. 	 •. ............. 
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sindicato de pequenos lavradores e produtores autnomos.Mais 
- 

ainda, nao parece ter havido diferenças significativas 	en- 

tre as lutas encaminhadas, por um lado, pelas associaçes,e, 

por outro, pelos sindicatos. 

Piicce-nos, diante disso, que a transformação 	das 
.1 

associaçoes em sindicatos se inseria numa lEgica instrumen - 

tal, isto êS, atendia aos interesses mais imediatos dos 	co- 

munistas naquele momento. Ao invs de se concentrarem na or- 

ganização dos assalariados rurais junto aos cuais, 	segundo 

as indicações, no tinham penetraçto, e diante, ainda, 	das 

mudanças na legislação sindical ocorridas no Governo 	João 

Goulart, a transformação das associaç6es deve ter lhes pare-

cido mais vantajosa. Além disso, há ainda um outro fator, so 

bre o qual no nos deteremos agora, mas aue deve, ser levado 

em conta, qual seja, o de que, tambm naquele momento, a 	1 

greja vinha investindo na sindicalização rural, 	competindo 

com os comunistas pelo controle das organizações camponesas. 

Retomando, portanto, o fio desta intrincada meada, 

o que nos parece e que a questão da formação de 	entidades 

civis camponesas, entre meados dos anos 1940 e inicio 	dos 

1960, e sua posterior transformação em sindicatos, 	e '  bem 

mais complexa do que se costuma supor. Ela no pode ser toma 

da simplesmente como uma necessidade ditada pelos 	limites 

impostos pela lcgislaço sindical rural existente, 	- embora 

eles de fato existissem. Outros fatores devem ser levados em 

conta na elucidação do problema, entre eles, os projetos 	e. 

propostas dos grupos envolvidos na organização do campesina 

''T' 
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to. As estratgias ]os grupos entretanto, não devem ser vis 

tas de forma isolada. 

2.2. Luta e organização 

Embora se constituam em importantes elementos de 

análise, os programas, projetos e propostas dos grupos e par 

tidos interessados na mobilização camponesa, eles no 	nos 

levam, automaticamente, ao conhecimento desta mobilizaço e, 

nem mesmo, ao conhecimento das praticas reais destes grupos 

e partidos junto ao campesinato. Num estudo Já clássico so-

bre a participação camponesa em recentes processos de trans-

formação social na Riissia, na China e na índia, Hamza Alavi 

procura explicar a defasagem existente entre esta oarticipa-

ço e as estratégias comunistas que privilegiaram a mobiliza 

ço de uma ou outra parcela do campesinato. Partindo de pra-

noções, associando um comportamento especifico, imutável, a 

cada setor do campesinato, deixando de levar em conta as con 

tradições objetivas a que cada setor estava submetido 	nos 

diferentes momentos históricos, bem como a forma como articu 

lavam seus interesses a cada momento, no tiveram 	aquelas 

estratégias uma correspondência direta com as atitudes reais 

dos camponeses. E foram os sucessivos insucessos que, no ca 

so especifico da China, levaram os comunistas a, mesmo man-

tendo formalmente sua linha a fim de não perder o apoio que 

1 	lhes vinha sendo dado pelo Komintern, redefinir suas priori- 

dades e suas formas de intervenção no campo. . (Alavi, 1969) 

1 

t 
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Moacir Palmeira aprofunda esta questão cm seuj5 

referido trabalho sobre Diferenciação social e participação 

211'ticado campesinato. Discutindo com os autores crue procu 

ram atribuir a este ou aquele setor do campesinato, a partir 

de sua localização na hierarquia social, um car5ter mais ou 

menos rcvõ1ucionrio, afirma Palmeira: 

" eomóct-t-ct,o poC-tcamente quem e 
n 	

0k9cL- 
1za e. não quem eflCa/LILa nEic' . 	abc que 

vÁ.ztucIc de um de-te'tmnado e. t'tato 	o 
e..ae. E, pczitcc que dete.'tm-'nado g'.upo 	C 
o/Lgan-ze, o qtie e. deteuínante ;zío e o 
4eu '4e.& de. casse' (ou da &açio 	da 
C1cU4e) nict. o conjuivto de. cont'rad-içc. 
a que etct 'ubme.-tdo num da.e.'tm-i.nadc' mó 
mento (o que, de agunia maneíct 
e.on-tLdo no aiitekJo!i., ma4 que. niee.ce. de. 
.aque e.pecae, pok ext3--Lt como unia a 
pee.ie de nauieza anWtio/i, a qual 	dei 
aeiguina nia i e.ka •t em de. .s e e. o n o 'una/L 	o 
p'i.oceo de iieoCuço daque.as 	eon.t'ta- 
d.Lç6e4) o apczzcto íkis.títucíojialdento 
do qual .óe.ko vu..dct eas 	aon-t'ad-- 
çeó.'.' (Palmeira, 1975: 7) 

A mobilização e a organização do campesinato esta-

riam referidas, assim, não à sua maior ou menor condição de 

miséria, ou à sua posição na hierarauia social, mas sim 	às 

suascontradiçes especificas, às relaç6es sociais em que se 

acha envolvido a cada momento, bem como aos instrumentos ins 

titucionais que tem ao seu dispor. No caso específico do es 

tado do Rio de Janeiro de 1950 a 1964, participavam efetiva-

mente das organizaç6es camponesas aqueles que lutavam pela 

terra, ou seja, os posseiros. E isto significa dizer, 	tem- 

bm, que era na Baixada que aquelas organizações tinham sua 

principal área de atuação. 
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}Ia algumas indicações de oue os comunistas 	teriam 

tentado atuar nó campo fluminense, ainda em fins dos anos 

1920 e inicio dos 1930. Urna delas provam da peça de acusaçZo 

contra os líderes do levante de novembro de 1935. o promotor 

Honorato Himalaia Vergolino cita um trecho daquilo que seria 

a declaração do representante brasileiro no Congresso da In 

tërnacional Comunista realizado em julho de 1935. Ali se 

• "Á no44ct 	inc.ía já .ljejn ;cdc -ído 
tan-te4 ligaó campoe-a do Maia;ho, 
4ide.a.to  dc. po 	ta-'-.o. 	e. 	cm.( - p -  c 
&íos da £ai..'cuka na I3a-'ta do Pc'La 	e. 

• 9Ufl4 BkLLpo em São Paueo. V.jimo-
de4 gteves campoica.-.s no e.tado do 
de. J.ane/Lo e. Maanhio. Convccamo uma a 
4e.mbe1eia p-í.e.na&-a dos nucec' ectnzponc-
neg)Los do No'tde..te e. e. xctm.ncic.s as ta .- 

a4 e.o1lc!.eta5 que d'eZamc aLLn1-L' 	;Jt 
ILa o Exíto da nosa atJvdadc.e.n.tite 	o• 
e.czmpone4e4." (Vergolino, 1938: 11) 

Também em conversa informal, um ex-militante 	do 

PCB nos fez referência a tais tentativas de atuação, inclusi 

ve com a promoção de manifestações camponesas e mesmo de gre 

ves. A área em que isto teria ocorrido, contudo, ? diferença 

do trecho citado acima, . o Norte do estado, e não a região 

de Barra do PiraL 

Por outro lado, o jornal A Classe Operria, ro co 

meço de junho de 1930, noticiava um protesto organizado por 

pequenos lavradores dos arredores de Nitcrôi contra algumas 

taxas que lhes vinham sendo cobradas pelo Governo estaduol. 

O jornal os concitava a que se organizassem em comitês 	de 

luta, em conselhos locais e numa "L.a dos Pcqu%--i:c, ,s 	Lat'c'o 

t 

• ________ ___________________________ 	
...• 



135 

e Cam ponee3.":E no mesmo jornal, poucos meses 	depois, 

era transcrita uma carta em que se denunciava a "expokaçao" 

4) de foreiros e moradores da região de Itaboraí. 

No dispomos de informaç6es que confirmem ou no es 

tas indicações. Seja como for, contudo, este trabalho, caso 

tenha existido, no parece ter deixado fortes raes 	entre 

os camponeses. Talvez as propostas dos comunistas no ti.ves 

sem, então, uma corresponc1ncia direta com as 	contradições 

reais vividas pelos lavradores. Suas lideranças posteriores 

apontam para o final da d&cada de 1940 e o início da de 1950 

como marcô inicial do processo de organização. O próprio A 

Classe Operaria dizia, referindo-se ao país como um todo,en 

agosto de 1946, que, "na vendade, apena.s hã a. ctgun6 	mcc..s 

o Pat-tído começou a Aealíza4 o tiiabaeJio oan-Lzado ekLt/i.e o. 
r  

campone4 e4. ,,(42) 

Foi na Baixada, a partir dos despejos e da quebra 

da dominação propiciada pela presença dos grileiros, que se 

criaram as condições iniciais para a mobi1izaçio e a organi-

zaço dos lavradores. Foi ali, basicamente, que se instala - 

ram ativistas políticos -transferidos para o campo a 	partir 

dos anos 1940. Ali se localizava, a princípio, a parcela dos 

lavradores em condiç6es de lutar pela terra, isto e, os pos 

seiros. Para eles & que se voltavam, prioritariamente, as ar 

(41) A Classe Operaria: 3/7/1930, p2;  27/8/1930, p2. 	

J 
(42) A C1 -..eOperria, 10/8/1946, p8. 	

1 

1 
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ganizaçes e os agentes políticos que atuavam no campo no es 

tado. do Rio de Janeiro.. 

Este tipo de observação 	reforçado, hoje, pelo rela 

to de antigos lideres. Um deles, de Ducue de Caxias mas com 

forte atuação em todo o estado, lembra que a principal luta 

desenvolvida pelas 'associações de lavradores era àquela con 

	

tra à grilagem. Outros, por seu turno, ressaltam também a im 	- 

portânci.a que era dada pela federação às lutas dos 	possei- 

ros. 
(43) 

 Segundo um deles, que desenvolveu atividades em 1 

taborai, "a 	deizaço estava vofada xcLSíuameJl.te pata 	a 

luta do .poeLto. 	PO'L que? Pokquc o objevo 	pJÁnc.ípct de- 

Za eJLcZ a .&couna 	aa'u'ia." Ou seja, na sua versio, era a lu 

ta pela terra o principal objetivo da FALERJ. E como, no es 

tado do Rio, eram os posseiros que, efetivamente, vinham se 

levantando neste sentido, era para eles aue afederaço se 

voltava. Desta forma, ela no desenvolveu um trabalho consis 

tente por aqueles que julgavam ser os interesses dos assala-

riados agrícolas, ou seja, legislação trabalhista, melhores 

condiç6es de trabalho e assim por diante. 	.interessan- 

(43) Ao relatarem, hoje, os fatos ocorridos no passado,-  os 
antigos lideres canrnoneses fluminenses referem-se sem-
pre a "ede.'taço" ou a "FALERJ"  para denominar a organi 
zação aue, ao nível do estado, representava os lavrado-
res. Isto ocorre no importa cual o nerlodo que esteja 
sendo lembrado, mesmo que a FALERJ ainda não existisse. 
Tal fato nos sugere, em primeiro lugar, que foi a vivn 
cia à. frente da federação que mais marcou aqueles lide 

• res. Em segundo, que, para além das denominac6es e 	do 
status juridico, havia uma certa continuidade entre os 
trabalhos das organizaçoes estaduais. 

(44) Dados de entrevista. 

o 
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te, quanto a isso, o fato de-que Jose Pureza, ao. 	recordar 

o início da organização da ALF, refira-se aos 	assalariados 

como se eles então já. se  encontrassem assistidos: 

"Wea p(, ca J a e.xJt,a um Smndicato 	de. 
T/LabaJ!zCtcIo!te.,3 Ru.a-í4 em Campes, nzctS qa '! 	atendia a.s 	id-íeaç6e.,s dos ctaCct - 
/-ado-5 da cana. Va-Z a. necedade. de -Çok 
nia.& urna ojan.zaçiio que d e;zdee .toda. 
a aamada.s de. cainpo;le.e.3, -ta-c1.ó CC'lflO 	05 
pó 	e.-ILo4, me.e.to, -tVLCeLcS, aLe nd3 
/tio4, pequenos pkop e.-tc&ío, pe6e., co-
onos, etc." (Pureza, 1982: 25) 

Por outro lado,.a leitura dos jornais e as 	entre- 

Vistas também no nos sugerem, apesar da declaraco de Pure- 

za, que a FALERJ desenvolvesse um trabalho sistemático 	por 

melhores condições para arrendatários e parceiros, por e>:em-

plo. 5  Entretanto, havia elementos destas duas categorias 

nos quadros das associações, ou seja, no apenas posseiros, 

no sentido estrito da legislação, participavam. Mas o que a 

proximava aquelas outras categorias das organizações 	eram 

os despejos, e no os contratos de arrendamento e parceria. 

A luta contra os despejos, portanto, aglutinava mais de uma 

categoria camponesa e, no seu decorrer, todas elas eram iden 

tificadas como posseiros. 

Eram, assim, os lavradores em luta pela terra auc, 

(45) J5 vimos que a luta por melhores taxas de arrendamento 
estava entre as propostas do PCB. Quanto 5 oarceria, no 
entanto, ela figurava como um resquício feudal, que de 
veria ser.-abolido. 
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de fato, participavam das associaçes. Esta hipótese é 	re- 

forçada pelo próprio processo de formaço, tanto dos núcleos 

quanto das associações mesmo. O noticiário dos jornais e os 

depoimentos permitem concluir que as associações e os núcle 

os mais ativos eram formados, justamente, a partir das áreas 

de litigio. Como lembra um importante lider de Duciue de Ca-

xias,eram as lutas que alimentavam as associações* e mesmo a 

federação. Referindo-se aos constantes despejos e à possibi- 

lidade de terem inibido a oarticipaço dos 	camponeses 	na 

FALERJ, diz: 

" despejo pn..ct todo conto. ACÓ, o despe. 
pejo .no 	o que. -to'ina'a eCct 	,paca 	nao, 
peocono. À rned.dct que. .e. pc.5pe.ja-
va, e. que ct4 o a;izaçe. .e. ot.taJZec4í - 
ani. PoJ.que o Zczv'zado', aZ, 4eU-tLa a. ne.- 
ce.44ídade de se.i. de6end do. " 

Tanto a associação de Pedra Lisa auano a Associa- 

ção dos Lavradores Fluminenses foram criadas a partir de 	ã 

reas onde vinham ocorrendo despejos. A primeira na própria Pc 

dra Lisa, e a segunda em Xerm. Os núcleos da ALF também fo 

ram criados nas regi6es onde havia lutas, como conta o prõ 

prio Pureza. Segundo ele, a ALF era procurada por 	lavrado- 

res em luta, de diversas regi6es, que queriam se organizar. 

(Pureza, 1982: 26)(46) 	. 

	

(46) Um claro exemplo dis-so foi o núcleo da Fazenda do Lar- 	- 
go, em São Joio da Brra. Ele foi criado em meio a mobi 
lizaçiio dos lavradores do local contra as ameaças 	cue 
vinham sofrendo. Imprensa Popular, 21/5/1954, p2. 
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Se os núcleos e, posteriormente, asassociáç6es de 

lavradores, que tinham ámbito municipal, eram criados a par 

tir das áreas de litígio, eram os lavradores destas áreas 

dentro de cada município, que controlavam aquelas organiza - 

ç6es. No parece haver dúvida de que a Associaço dos Lavra-

dores de Duque de Caxias era encabeçada pelos lavradores de 

Xerém. (47)  o mesmo acontece com a organização de 	Itaborai, 

criada a partir da luta da Fazenda Vargem Grande. Nesta fa- 

zenda havia parceiros sendo expulsos mas que resistiam 	a 

isso. Paralelamente, algumas áreas da mesma fazenda, que se 

encontravam incultas, vinham sendo ocupadas por outros lavra 

dores. Foi formada, então, uma comissão constituida predomi-

nantemente pelos novos lavradores, mas presidida por um anti 

go parceiro em luta. Esta comissão tinha o objetivo de regu- 

lar a entrada e a saida de lavradores, distribuir terras 	e 

arbitrar eventuais conflitos entre os prõprios lavradores.Da 

comisso de Vargem Grande é que foi formada a Associação Pra 

fissional dos Trabalhadores Agrícolas e Silimares do Munic 

pio de itabora3: que, mais tarde, seria transformada em sindi 

cato. (48)  

Havia associaç6es que, inclusive, miantInham o nome 

da região onde haviam sido criadas. Tal foi o caso da Socie-

dade dos Lavradores e Posseiros de Pedra Lisa, e também da 

Associação dos Lavradores de Rio das Ostras, em Casimiro de 

(47) Terra Livre: abril. de 1960, p2;  junho de 1960, p2. 

(48) Dados de,  entrevista. Terra Livre, janeiro de 1963, p6. 	. 
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Abreu. Embora a primeira, mesmo atuando cru Nova Iguaçu, nun 

ca chegasse a assumir a denominação municipal, a segunda vi 

nha tentando, no início de 1962, mudar para a sede do munici 

pio e adotar o nome de Associação dos Lavradores de Casimiro 

de Abreu. (49) Ate- hoje, no entanto, a sede da 	organizaço 

camponesa de Casimiro de Abreu é localizada em Rio das Os-

tras. 

Exceç6es havia, 	claro, a este padrão de formaço 

da associaç6es a partir de uma área específica. Este parece 

ter sido o caso de uma das mais ativas, que atuou numa regi 

o de recorrentes despejos e 1idrou numerosas lutas, 	qual 

seja, a de Maga. A Associação dos Lavradores de Maga surgiu 

a partir do núcleo da ALF criado, ja com a pretensão de a-

barcar todo o município, em meados dos anos 1950. Seu funda 

dor foi o ex-operário têxtil e, à época, vereador de Mag& pe 

lo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Manoel Ferreira de 

(50) 	 - 
Lima. 	Desta forma, o processo de organização dos lavrado 

res em Mag& no parece ter se dado, como em outros lugares, 

de uma ou mais áreas de luta para o município, mas sim pelo 

caminho inverso. Parece ter sido determinante aqui, como fa 

tor desencadeador deste processo, os vínculos políticos das 

lideranças locais com o grupo de Duque de Caxias. Isto, po-

rem, no significaque, uma vez criado o núcleo, ele no te 

nha concentrado sua ação em algumas áreas específicas. 	Tal 

(49) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro: 7/4 / 
1961, p12; 27/1/1962, p2. 

(50) Imprensa Popular, 1/1/1956, p6. 



141 

foi o caso, por exemplo, da Fazenda Cachoelrinha, palco 	de 

constantes lutas. 

Se as associaçaes de lavradores eram controladas 

de modo geral, pelos grupos das áreas mais mobilizadas 	den 

tro de cada munic5:pio, algo semelhante tendia a ocorrer 	ao 

nível do estado como um todo. As organizaç6es estaduais, pri 

melro a ALF e depois a FALERJ, eram controladas por alguns 

grupos estrat&gicos, como os de Caxias, Maga e Pedra Lisa. 

José Pureza procura chamar-nos a atenção para o fa 

to de que no se procurava, dentro da federação, monopolizar 

cargos: 

"Oh dí.ig e n-t e da FALE RJ, 	e co nlr e c. da no 
ano de 1963 como endade 4indca-, 	nufl 
c.a /Lepe.tl.ikam caAgoó a. g.,tente da oiiga;i4.za 
çíio. Seu pitnieiito p'te4den-te Çoii Manoe- 
Ma/iín4, 4ub-L-tuZdo poiL Manoel 	Fee -ia 
de Li.inia no ano de. 1961, enq tia n-to eu 	a- 
um'a a p.iedEnca e.m 1963. 	au-Co Rc 

digue pa iíai.pou da di:Leoia de 1961 
como 4ece.-ta'i-o e em 1963 ocupou a u-ce-
p)Le4..Ldnc-.La da e.n-tídade.. Nunca conco'e-
mo4 po-'z. ca'90 . No tínhamos nenhuma 9cz 
nânc-iia ne-64e 4cn-t-Ldo, nem -tampouco amb 
ço peca-e. No.óo pop6'6to e/ia 	o de 
p/iepa/ia'i companticíAos novos que pude-em 
fl04 ub4-t-i-tu-íi." (Pureza, 1982: 40) 

certo que havia urna rotatividade nos cargos, como 

observa Pureza. 2 certo tamb&rn, entretanto, que era constan- 

te a presença de Pureza, -Brulio e Manoel Ferreira de 	Lima 

nas diferentes diretorias. Al&m disso, õ claro o predomínio 

de deterinindas 5reas na composiçZo das diretorias. Dos onze 
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nomes que estavam a frente da ArF em 1954 - Seabra Matias Pra 

ta, Manoel Jerônimo, Manoel Ramos Volinho, Francisco Silva, 

Itamar Joel Miranda, José- os Pureza, Severino Ramos da Cruz, Jú 

lio Augusto Correia, Antônio Comes Resende, Curgulino Perei-

ra Comes e Abelardo Scheiner(SU - pelo menos nove eram de 

Xerm. Na diretoria que assumiu a FALERJ em janeiro de 1961, 

Manoel Ferreira de Lima, de Mag, era o presidente, em subs-

tituição a Manoel. Marins, dê Caxias. Seu primeiro vice-pri- 

sidente era Alvino Alves dos Santos, de Pedra Lisa, e o 	se 

gurido, Júlio Joaquim de Oliveira, 1der da Associação dos La 

vradores de Rio das Ostras, em Casimiro de Abreu,. mas 	que, 

ao que parece, havia vindo de Caxias. O primeiro secretario, 

Briu1io Rodrigues, era de Pedra Lisa, ao passo que o segundo, 

Manoel Escobar, o primeiro tesoureiro, Joaquim Antônio, e o 

segundo tesoureiro, José Pureza, todos os três eram de Ca-

xias. Dos três componentes do Conselho Fiscal, um, Francisco 

Lacerda, era de Nova Iguaçu e atuava em Pedra Lisa, o outro, 

An&sio Dias de Freitas, era de Cachoeiras de Macacu, e o 

timo, Antônio Gomes, no temos informação sobre sua procedri 

em 1963, a presidência da federação caberia 	a 

Pureza, tesoureiro da direção anterior. A vice-presidência se 

ria de Bru1io, antigo secretário. O tesoureiro seria Manoel 

Ferreira de Lima, presidente anterior, e Alvino Alves dos San 

tosi antigo vice-presidente, seria o diretor t&cnico. 53  

(51) Luta Democrática, 26/10/1954, p2. 

(52) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 14/12/ 
1960, 29 caderno, p4. Terra Livre, fevereiro de 1961 
p2. 

(53) Novos Rumos, 22a 28/11/1963, p2. 	 - 

r 
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O controle do movimento estadual também se fazia a 

trav&s da presença constante daquélas mesmas lideranças nos 

diversos municípios. Conforme rèlata um importante dirigente 

camponês, a FALERJ procurava comparecer o máximo possivel nas 

reuni6es das associaç6es. (54)  E esta presença pode ser obser 

vada, por exemplo, em Itaborai, onde Manoel Ferreira de Lima 

teve um papel bastante ativo no conflito da Fazen1a 	Vargem 

Grande, participando, inclusive, da comissão de 	lavradores 

locais que ali foi formada. (55) Alem disso chegou a ocorrer 

a transferência de lavradores das áreas mais mobilizadas pa-

ra outras, onde formariam novas organizaç6es. Esta transfe - 

r&nCia podia ser forçada, como no caso do despejo de Xeráni 

em meados dos anos 1950, que levou boa parte da diretoria da 

ALF para Casimiro de Abreu onde foi criado um núcleo. 	Ela 

poderia se dar, igualmente, como parte de uma estratégia p0 

litica. Tal parece ter ocorrido em Campos onde, em 1963, Jo 

s& Pureza e Itamar Joel Miranda, este tambám de Xer&m e anti 

go diretor da ALF, estiveram à frente de um movimento de ocu 

paço de terras na região do Imbã.e, dali, procuraram criar 

um outro sindicato no municipio, alem do Sindicato dos Empre 

gados Rurais, já existente. 

Também ao nível nacional, á possível perceber a ré 

corrncia de alguns dos nomes já citados, corno 	representan 

tes dos lavradores fluminenses. Reconhecida como 	entidade 

sindical, a federação do Rio de Janeiro se fez representar na 

(54) Dados de entrevista. 

(55) Dados de entrevista. 
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Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CON 

- TAG), criada em dezembro de 1963, através de seu presidente, 

José Pureza - que seria suplente da diretoria daquela entida 

de nacional 	e de seu vice-presidente, Brulio Rodrigues - 

membro do Conselho Fiscal da recrn-criada confederação. (56) 

Mesmo antes, porrn, a FALERJ já vinha marcando sua presença 

na direção da ULTAB. Na sua diretoria eleita em sétembro de 

1959, Manoel Marins, então presidente da Federação, ocupava 

a primeira vice-presi-dência. (57)  

O estadodo Rio manteve-se na primeira vice-presi 

dncia da entidade a partir de novembro de 1961, quando foi 

eleita sua nova diretoria, através de Manoel Ferreira de Li 

ma, empossado presidente da FALERJ no começo daquele mesmo 

ano. A1&m da vice-presidência, o cargo-de primeiro tesourei 

ro tambrn seria entregue a federação, atravs de José Pureza. 

Pureza ocupava, então, a posição de segundo tesoureiro da or 

ganizaço estadual. (58) 

(56) Novos Rumos, 22 a 28/11/1963, p2. Terra Livre, janeiro 
de 1964, p5. 

(57) Esta eleição para a direção da ULTAB se deu na 1 Confe- 
rência Nacional promovida pela entidade de 18 a 20 	de 
setembro de 1959, em So Paulo. A delegação fluminense 
foi a mais expressiva do encontro, segundo o jorn 	No- 
vos Rumos, contando com trinta e quatro representantes. 
Novos Rumos, 2 a 8/10/1959, piO. 

(58) Terra Livre: fevereiro de 1961, p2;  novembro de 1.961 
p6. 
Esta nova diretoria da ULTAB foi eleita no 1 Congresso 
Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agricolas 	do 
Brasil, realizado em novembro de 1961 em Belo Horizonte. 
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preciso frisar, contudo, que o controle das orcja-

nizaçes camponesas fluminenses uue foi observado no repre-

sentouo encastelamento de uma "buoc.kacz 4.nd-Lc.at" em car 

gos que seriam a fonte de seu poder. Ele esta relacionado 

isto sim, águilo para o que Moacir Palmeira nos chama a aten 

ço, õu seja, o fato de que são justamente os grupos rnajori-

trios no interiorde uma organizaço -que a controlam. (Pal- 

meira, 1975: ) Assim 	que, no caso fluminense, quem con- 

troiavaas organizações camponesas, entre 1950 e 1964, eram 

os representantes dos posseiros, dos lavradores cru luta. 

e 

1 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



3. AS LUTAS 

- 	 Os despejos de lavradores verificados no estado 	do 

Rio de Janeiro entre 1950 e 1964, e particularmente 	aqueles 

ocorridos na Baixada, eram, em sua maioria, ações de 	grande 

violéncia. Os jornais da época trazem abundantes 	indicaç3es 

neste sentido, coincidindo com a lembrança que, ainda 	hoje, 

um antigo líder de Duque de Caxias guarda daquelas ações: 

"Po'tque nos despejo eles dest,,ijí tudo c cue 
ti gente tem, ecLkte9ct CO-c, quc-'n1ct O -'C5 -

to, c'tiaçao eles. pctnha, vende, p'n-ta c' ISC 

e. ECe6 de-xa o .avctdo4 na m-L.eJ.-La. 

Nem sempe o despejo se constituia de uma ação uni-

ca, podendo abranger pressões diversas e prolongadas sobre o 

lavrador. Tais pressées iam desde a proibição de tirar lenha 

ou mesmo de desenvolver determinadas culturas, até o aumento 

repentino das taxas pagas e também as ameaças, veladas ou não. 

Eram recorrentes as notícias sobre a colocação de gado nas la- 

vouras dos camponeses de forma a destrui-las, derrubada 	de 

• suas casas, tiros, espancamentos e pris6es. 

Além destas pressões, os despejos eram feitos também 

com o respaldo de ordens judiciais. Tal fato levava a que jor 

riais mais identificados com os camponeses, como Imprensa. Popu 

lar, Novos Rumos e Terra Livre, vissem, em alguns juizes, mi 

migos dos lavradores a soldo de grileiros. 	Esta era 	mb&m 

(1) Ver por exemplo, Imprensa Popular: 13/12/1953, p3; 28/5/ 
55, p6; 3/1/1957, pGVer tambEm Terra Livre, fevereiro 
de 1962, p1; e Novos Rumos, 28 de junho a 4 de julho 	de 
1963, p7. 

CM- .............................................................................................. 
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a visão que se tinha da policia, presença constante. naquelas 

ações. Segundo lembra Jose' Pureza "ct polícia no estado do Rio 

de Jane.Lko c'rnp'Lc ajudou gL!e-'LLo. A.iiam corno 4ea4 capangas.' 

(Pureza, 1982:67) 

Na verdade, a crescente violência dos despejos rela- 

cionava-se, também, com a crescente oposição dos 	lavradores 

contra a saída da terra. A própria denúncia da violôncia atra 

v&s dos jornais era uma das formas de luta dos lavradores, con 

tribuindo para deslegitimar as pretensões dos grileiros. 

O rompimento da dominação que incidia sobre o lavra-

dor, juntamente com o trabalho das organizações camponesas e 

dos grupos políticos que atuavam no campo, confluíram para 	a 

quebra da inevitabilidade dos despejos, que passavam a assu- 

mir um caráter arbitrário. Associado a isso, como vimos, 	as 

ligações com aterra e as incertezas de uma migração para 	a 

cidade também eram elementos fundamentais que impulsionavam os 

lavradores à luta. 

À frente das lutas, dirigindo-as, encaminhando-as,en 

contraremos, quase sempre, as associaçoes de lavradores ou a 

própria FALERJ. 

3.1- Asresistências 

As resist&ncias aos despejos foram, ao longo da dCca 

da de 1950, a principal forma de luta desenvolvida pelas orga 

nizações camponesas. Nelas se conjugava diversas modalidades 

de aço. A oricn.taço dtda pelas associações era a de que os 

..-,. 	 ,.. 
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lavradores procurassem permanecer na terra o máximo de tempo 

possível, tentando neutralizar as viol&ncias que eram cometi-

das. Concomitantemente, promovia-se manifestações nas cidades, 

apelava-se às autoridades para que tomassem providências con-

tra aqueles atos, denunciava-se as ocorrências aos jornais e 

entrava-se com ações na Justiça. 

	

As manifestações públicas ocorriam, geralmente, 	na 

então capital do estado, Niterói. Ali, os lavradores promo-

viam passeatas buscando o apoio da população. Procuravam tain-

b&rn sensibilizar os deputados estaduais e os juízos em idas à 

Assembléia Legislativa e ao Tribunal de Justiça, além de, no 

Palácio do Ing, sede do Governo, buscarem o concurso do che-

fe do Executivo. 

A proximidade com a antiga capital federal, Rio de 

Janeiro, também tornava possível a ida dos posseiros à Càmara 

	

e, mesmo, à Presidência da República. No início de 1953, 	os 

lavradores de Capivari e São Lourenço, ameaçados de despejo 

foram ao Palácio doCatete pedir providências a Getúlio Var-

gas. A intervenção de Juscelino Kubitschek também seria sou- 

	

citada, tempos depois, por uma comissão de lavradores do mes- 	 1 

nio município, Duque de Caxias. (2) 

	

Num nível mais superficial, as manifcstaç6cs nas ci- 	
1 

	

'dades serviam para tornar visiveÏ, aos citadinos, a situação 	 1 

	

vivida pelos lavradores. Mais profundamente, no entanto, elas 	
1 

(2) Imprensa Popular: 6/3/1953, p4; 5/4/1956, pG. 

F""-'or n 	fzr 	oiacs :;  

!i 



ri 

149 

contribuíam para trànsforrnar aquilo que, normalmente, 	seria 

urna questão localizada entre um grileiro e um grupo de possei 

ros, resolvida através de jagunços ou-da própria polícia, nu 

ma questão social. Desta forma, produzia-se um debate em tor-

no da questão, atraía-se a solidariedade dos setores urbanos 

e procurava-se ciesl.egitimar a ação dos grileiros, dificultan-

do, ao mesmo tempo, -decis6es favoráveis a estes por parte da 

polícia ou da Justiça. 

'1 significativo o fato de que, nas idas à cidade, os 

lavradores, geralmente, iam acompanhados de suas mulheres 	e 

de seus filhos. No caso do despejo ocorrido em Xerm, 	Duque 

de Caxias, em junho de 1955, os lavradores foram levados pela 

JïLF para o Campo de São Bento, em Niterói, onde ficaram acam-

pados por cerca de um m&s, at.que o governador Miguel Couto 

Filho os transferisse para urna área em Casimiro de Abreu. "No 

acaripanien.to do Campo de. São Bento" conta-nos Pureza, "teeebe-

mo4 a óolída edade de todo o povo de. N/i, pa'.-tí.e.uLa'Lmen-

-te do moadoJte.õ da4 edorldeza4." (Pureza, 1982:31) 

Mas se as manifestaç6es e idas à cidade contribuíam 

para que os despejos fossem vistos como um problema social , 

elas tambm propiciavam a conformação, para os setores urba - 

nos, de uma determinada imagem dos lavradores. Como 	observa 

Patrick Champagne, numa interessante reflexão feita a 	artir 

de uma manifestação de agricultores ocorrida em Paris em mar-

ço de 1982: 

(3) Ver tamh5rn Imprensa Popular: 25/6/1955, p1; 10/7/1955, p2; 
22/7/i955,•p2; 26/7/1955, p6. 

- 
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j 
1 

"En ee-t, qa'-LL L.e veu-LUe. ou ;zon, 	tout 
g)Loupe 4oc.Lat quí manJctc p'todu-Lt 
rnme teJnp4 une. Lmae publique de. Luni. 
S4 ritaníS estex en de6..ilctnt c'est 'nion-te'ta 

o'Lcc pouít flC. pa.4 2V0'L a 	'en 4e/Lv)t' c'eót 
au44 	'4e mont'tcYt' tout aou-t-t 	Ct 

(Z9 	p)Le4 que excluóívenjent pat Ia 'tepe. - 
• 4ett-tct-ton (au 4e.n4 -tílct'Lafl que. Le g!toa-

pe. vcut donne'. aux au-tkeó." (Charnpagne 
1984 :24) 

A imagem que as organizaç6es •camponesas procuravam 

conformar, através das manifestações, era, ao mesmo tempo, de 

sofrimento e também de luta. Estes eram dois dos elementos con 

tidos na categoria posseiro, com a qual se designava os 	la- 

vradores que se manifestavam e reivindicavam a terra. E esta 

imagem se' projetava no apenas para fora, mas igualmente para 

dentro do próprio grupo. Ao que nos parece, as manifcstaçEes, 

como experiências comuns no processo de luta, fortaleciam as 

identificações e os laços horizontais entre os lavradores 

contribuindo para a produção do grupo dos posseiros, que reu-

nia aquelas duas características. 

Como grupo, os posseiros queriam ser reconhecidos p0 

liticamente e, ao que parece, as manifestações também contri- 

buíram para isso. (4) 	interessante observar que, conforme j 

(4) Como observa Moacir Palmeira, o camponês relaciona-se com 
a cidade por exclusão. Entenda-se, porém, por cidade, no 
o espaço físico urbano, mas sim o locusdo exercício da 
cidadania. Assim, avança o autor, 1'a fio. afwnct eoJa que 
aptoxuine a luta dci4 camponeses em d-e'ten-te Luga'Le e e.- 
poccu t'tíót5Aícaó J, justamente.. o óeu ca/La-te de £iva pe-
La cdctdania, £to e, pelo seu #Leconhecímento jakZdeo." 
(Palmeira, 1975:9) 
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foi dito, os posseios, em suas passeatas, incluíam em 	seu 

trajeto a Assembléia Legislativa e o Palácio do Ingá. Acredi-

tavam, portanto, que seus problemas eram passíveis de urna so-

lução política, e procuravam chamar a atenção para eles. Des-

ta forma, transformando os despejos tarnbõrn num problema polí-

tico, -as manifestações contribuíam para o reconhecimento dos 

próprios posseiros no campo político, produzindo-se, no inte - 

nor deste, um processo de tomada de posições a respeito de-

les e de sias reivindicações. 

Assim como as manifestações, as denúncias nos 	jor- 

nais, além, do buscarem a produção de urna opinião pública favo 

rável aos posseiros, contribuíam para o reconhecimento políti 

co destes. '' Corno aponta Patrick Charnpagne, tornando públi 

cos os eventos, transformando em nacionais os problemas 	lo- 

cais, a imprensa os faz visíveis aos agentes do campo políti-

co. (Champagne, 1984:28). 

(5) 2 interessante que, tendo sido despejados de urna fazenda 
da região de Xerm, em Duque de Caxias, lavradores foram 
à Assembléia Legislativa, em fins de abril de 1955, a fim 
de protestar. Foram então recebidos nas escadarias 	pelo 
deputado Geraldo Reis, que os levou à galeria daquela Ca-
sa para que assistissem ao protesto que iria pronunciar 
Imprensa PoDular,.26/4/1955, p8 

A noção de Campa político foi tomada de Pierre Bourdieu, 
que não a restringe, simplesmente, ao lugar da representa 
ção. Definindo-o como um campo de forças, e tainbóm de lu-
tas que visam a transformar a relação de forças que-estru 
tura o campo a cada momento, l3ourdieu engloba, naquela no 
ção, não apenas a relação de representação, entre mandan-
tes e mandatários, e tambám não apenas as relações entre 
mandatários. Para o sociólogo francõs, o campo 	político 
compreenderia, num complexo jogo de inter-relações 	que 
daria a sua configuração a cada momento, todos 	aqueles 
feixes - de relaço.cs. Seria a partir do próprio campo, ain-
da, que se definiria o que ó e o que não ó político. 
(Lourclieu, .1981) 

(6) Sobro. a opinião pública como urna produção ver Picrre Bourdieu. 
(1980) 

- 	-'-'.-- 	 . 
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Um outro palco das lutas dos lavradores era a Justi-

ça. Suas aç6es, ali, iam desde recursos contra mandados de des 

pejo até, como no caso da Fazenda cio Largo, o habeas-corpus p 

ra que pudessem colher a mandioca que haviam plantado e que 

os grileiros os vinham impedindo de fazer. Sua reivindicação 

básica durante os anos 1950, contudo, era a terra, através do 

usucapião. A própria adoção da categoria posseiro,, como )* à ou 

demos ver, parecia estar relacionada à luta jurídica por esta 

reivindicação. 

Ao lado das rnanifestaç5es públicas e das a,ções na 3s 

tiça, os lavradores procuravam permanecer na terra, 	apesar 

das viol&ncias, aguardando a decisão judicial. Esta permann- 

cia, no entanto, nem sempre se dava de forma passiva. J 	no 

começo de 1952, dizia um lavrador ameaçado de expulsão da re--

gião de Austin, em Nova Iguaçu: 

"Se 6ok p'tcc-í..óo, o p meLo cabta que apct- 
tece'L na e.st'Lada p'.a nos bota't pita 	o'z.a 
engole chsnbo da ni-Lnha e4p.Lngaz.da 'p<ca -1314.'" 
(7) 

Também na Fazenda Piranema, em Duque de Caxias, os 11 

deres locais, em 1954, emitiam declaraç6es de teor semelhante. 

Segundo eles, os lavradores, que vinham sendo despejados por 

Augusto Ferreira Leitão, estavam prontos para reagir caso não 

cessassem os despejos. (8) 

(7) Imprensa Popular, 15/3/1952, p5. 

(8) Luta Democrática, 10/12/1954, p5. 

p 

- 	 - 



153 

Embora estas ameaças ficassem mais ao nível do dis-

curso, no se concretizando, e os despejos de fato se efeti - 

vassem, chcçjaram a ocorrer resist.óncias armadas ainda durante 

os anos 1950. Pedra Lisa, em Nova Iguaçu, era chamada 	pelo 

sub-delegado da regido de "zona eonagiiada". À sua 	entrada 

havia uma tabuleta onde se lia: "Aqttí em Ped.ta L4a não en-t'La. 

pole.a. 	Nem g4íleíko3. 	Eta4 	te/L'La rn 	donos. Cada palmo 	de 

chczo 'Loubado chão 
 

lia 	de. 	cu-ta'i 	a 	u-i.da 	de 

	

- 	,, -todos 	no (9) . 	Ali, 	em a- 

gosto de 1956, os policiais que tentaram realizar um despejo 

foram, segundo Imprensa Popular, repelidos por lavradores ar-

mados de facaes, foices, enxadas e espingardas de caça.- (10)  

As resist&nciasarraadas no pareciam representar um 

recurso extremo, sendo identificadas pelas associaç6es de la- 

vradores como formas de auto-defesa contra a violncia 	dos 

grileiros. (11)  Elas eram articuladas às outras formas de ação 

já mencionadas, no excluindo nem mesmo os recursos à Justi - 

ça. Isto podia ser verificado na própria Pedra Lisa. Ali, in-

clusive, os lavradores, através de seus representantes, chega 

ram a negociar diretamente com os opositores. Após o frustra- 

(9) Imprensa Popular, 28/12/1954, p8. 

(10) Imprensa Popular, 18/8/1956, p4. 

Um dos lideres de Pedra Lisa tambõm nos relatou a ocor - 
rõncia de resistóncias armadas, naquela ãrea, na dócada 
de 1950. 

(11) O Código Civil previa, em seu artigo 502, que o possui-
dor turbado, ou esbulhado, poderia manter-se, ou resti - 
tuir-se 	por 	sua própria força. (Código Civil Brasi - 
loiro, 1970:192) 
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do despejo de agosto de 1956, o presidente da Sociedade 	dos 

Lavradores e Posseiros de Pedra Lisa, na presença de um repre 

sentante do Ministério da Agricultura, visto ser a área consi-

derada publica, e da Imprensa, reuniu-se com os grileiros no 

gabinete do delegado. FICQU acordado, na ocasião, que a poli-

cia no faria novas investidas, aguardando o resultado daaçio 

judicial interposta pela Sociedade. (12) 

A efictcia das aç6es de resist&ncia empreendidas pe-

los lavrdores, durarte os anos 1950, era relativa e desigual. 

O que se conseguia, muitas vezes, era prolongar a permanência 

na terra, mas noa regularização da situação. Desta 	forma, 

no ficavam excluídas a tensão, as ameaças e as violências 

Além disso, os lavradores ficavam sujeitos a constantes idas 

e vindas, sendo obrigados a abandonar a terra para voltar, pou 

co tempo depois, em função de uma decisão judicial provisória 

e, mais adiante, serem despejados novamente. 

O caso da Fazenda Penha-Caixão, no ramal de Xer&m, em 

Duque de Caxias, é bastante ilustrativo. Ali, com a 	chegada 

dos grileiros, os lavradores foram expulsos. A ALF, então, re 

correu ao juiz da Comarca, que lhe deu ganho de causa. No dia 

marcado pára a reintegração de posse, segundo Imprensa Popu - 

lar, policiais espancaram e expulsaram os lavradores. A Asso-

ciação, mais uma vez, recorreu, conseguindo nova reintegração. 

Novas violências, porém, obrigaram os lavradores a um tercei- 

(12) Imprensa Popular, 18/8/1956, p4. 
1 

i 
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ro recurso, que garntiu-1hes a posse. Eles foram reocupando 

as terras lentamente mas, cm abril de 1955, foram outra 	vez 

despejados. Diante disso, foram protestar na Assembléia Legis 

lativa ao mesmo tempo em que impetravam mandado de segurança 

contra a medida. Com  isso, o despejo foi suspenso temporaria-

mente, e os lavradores puderam retornar. (13) 

Já a resistência dos lavradores de Pedra Lisa resul-

tou, ainda em 1958, na decretaço da desapropriação, pelo en-

to govetnador Miguel Couto Filho, de duas das glebas que a 

compunham, quais sejam, Santo Antônio do Mato e Limeira (14) 

Na medida em que conseguiam algum sucesso na perna - 

néncia na terra, ainda que instve1, as éreas de resisténcia 

se constituíam em exemplos a serem seguidos, contribuindo pa 

rã aprofundar ainda mais a quebra do senso de inevitabilide as 

sociado aos despejos. Além disso, elas se transformavam 	em 

polos de atração para lavradores que haviam abondonado suas 

terras em outras áreas do estado ou do país. (15)  A chegada de 

(13) Imprensa Popular: 6/10/1954, p6; 23/1/1955, p8 e 2; 26/4/ 
1955, p8; 28/4/1955, p8; 6/5/1955, p4. 

(14) Decreto 6.081 de 23/6/1958. Coleção Eduardo Martins. 

(15) De acordo comum dos antigos líderes de Cachoeiras de Na 
cacu, lavradores de diversas regiões do estado do 	Rio 
af1urarn para Sõo José da Boa Morte, naquele município / 
após os primeiros enfrentamcntos com os grileiros: 

"P- Mas izes.s a,s 	 à expu ëio, iie..scs con-.tc'. 
que hoLLt'e na cL-tca de sao Jose, -o pct'.t.Lc.pava gente 
de Cacho cíka15 01c.;o eu v-inham tavctdo.'i e s de 	ou ta 

j-<v'5 	nbtLn? 

R- Não, .tt'e de todas a. 

EI 
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novos lavradores levava, por sua vez, a que novas terras, vi 

zinhas, tivessem que ser incorporadas e gradativamente ocupa-

das. Desta forma, ao lado das áreas originais de ocupação ha-

via algumas bastante recentes. (16) 

É possivel perceber mudanças significativas nos pro-

cessos de resistóncia a partir de fins dos anos 1950. A pri-

meira delas refere-se a própria reivindicação básica dos la-

vradores, que muda do usucapião para a desapropriação das ter-

ras em 1tigio e sua entrega aos lavradores. Segundo um ativo 

dirigente da FALERJ, a luta pala usucapiio mostrara-se inefi-

caz porque os grileiros sempre contestavam a perrnanncia dos 

posseiros na terra pelo prazo necessEirio para a sua obtençio. 

Isto se agravava ainda mais tendo em vista o fato de que, ain 

da de acordo com aquele líder, alguns juizes tinham ligaç6es 

com os grileiros. 

(15) P- Pe4oa.0 pata ajudcvt? Como 	que ea o'.ganJzado 	ess 
neoci.o? 

R- Ccvo, ete4 okamapa'ecendo. De Cachoei/La4 me4mo ncto 
unha qua4e ninuem. De Cachoe La4 -tinha 04 que mo/.ct-
vam naquea )Le.9-(.czO como po44e-íJtü.3. Não e'tam o'tí_undo 
daU, t-nham vindo já ha mu-to e dotani 6e oca:ando 
at... VepoJ 	que eciodu e,-%,sas deavenç.ct4 c.om oó j.'r-L - 
te.o4, aí começou a chegak de CaLa4, de São João de 

de São. Fdef4. Cc'meça'Lam a 4e erTcon-tka'L 	e, 
aí, o nicivi.inen-to começou a 

(16) Dizia o advogado da Sociedadedos Lavradores e Posseiros 
de Pedra Lisa, ainda em julho de 1957, que o nimerc- de 
posseiros na região no parava de crescer. Imprensa Popu 
lar, 23/7/1957, p6. 

RC 

-. 

i 

...................: ............ 
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Outras indicações, contudo, sugerem que a mudança de 

reivindicação era uma questão mais complexa do que apenas a 

tomada de consciência da ineficácia da luta peio usucapião. 

preciso ver, por exemplo, que as próprias formas de ação 	se 

modificaram. As lutas, antes, eram mais isoladas, com os la-

vradores de cada área resistindo para permanecer na terra. A--

gora, já criada a FALERJ, havia uma integração maior entre as 

diversas áreas. Era comum a presença, nas resistências, de lã 

vradores de algumas áreas mais próximas, ou mesmo de outros 

municípios, que vinham ajudar. 

A própria solidariedade e o apoio dos setores urba - 

nos e de parlamentares, fundamentais para o sucesso das lutas 

dos lavradores, tornavam-se mais consistentes. No que 	no 

houvesse antes, O Sindicato dos Operários Navais de Niterôi , 

por exemplo, alojava posseiros despejados que iam àquela capi 

tal protestar. (17)  No caso dos lavradores expulsos de 	Xer&m 

em .1955, e que ficaram acampados no Campo de São Bento, 	foi 

significativo o apoio, no apenas da população e dos sindica-

tos, mas igualmente da Câmara Municipal local, atrav&s de um 

auxílio financeiro proposto pelo então vereador Afonso Celso 

Nogueira Monteiro (PSB). (18) 

it Pedra Lisa tamb&m, os lavradores em luta promove- 

ram uma manifestação à qual compareceram setores 	operários 

(17) Imprensa Popular, 28/4/1955, p8. 

(18) Imrensa Popular, 13/5/1955, p6. Ver tarnb&m José Pureza. 
(1982:31) 



158 

de Petrópolis e o próprio prefeito desta cidade, Flavio Cas-

trioto. Estas presenças foram articuladas, entre outros, por 

Brulio Rodrigues, líder em Nova Iguaçu mas que, por motivos 

de saude, havia se transferido temporariamente para aquela ci 

dade serrana, onde vinha atuando na construção civil. (19) 

A integração maior entre os movimentos camponês e ope 

rrio, no entanto, começa a se dar em fins dos anos 1950 	e 

inicio dos 1960. Os Conselhos Sindicais municipais e estadual 

que vinham sendo criados, e que funcionavam como intersindi - 

cais, desempenharam papel importante nesta ponte. Nas 	pró- 

prias casas legislativas vinha aumentando, a partir de então, 

o nCtmero de parlamentares simpáticos is reivindicações campo- 

nesas. 	 - 

Deve-se ter em conta que, em 1959 assume o Governo 

do estado o petebista Roberto Silveira, eleito por uma ampla 

coligação de forças, entre as quais as esquerdas, e com com - 

promissos em favor dos posseiros assumidos em campanha. Além 

disso, um dado importante ó que, ainda no ano anterior, como 

vimos, o então governador Miguel Couto Filho já havia aplica 

do o recurso da desapropriação às Fazendas Limeira e Santo An 

t.ônio do Mato, em Nova Iguaçu. 

Ao nível nacional, intensificava-se o debate políti-

co em torno da necessidade de uma reforma agrária no pais. E 

dentro deste debate, a questão da desapropriação e das formas 

(19) Imprensa Popular, 23/7/1957, p6. 
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pelas quais ela poderia ser feita ocupava um lugar estratégi- 

co. 
(20)  o problema agrário, assim, passava a ser visto 	corno 

um problema político, e no meramente técnico, policial ou ju 

rídico. 

Neste novo contexto, as lutas dos lavradores passa - 

vam a assumir um caráter mais marcado de oposição, de enfren-

tamento, além de alcançarem maior repercussão. A resistência 

ocorrida em agosto de 1961 na Fazenda São Lourenço, em Duque 

de Caxias, costuma ser apontada como um marco deste padrão de 

(21) luta. 

Os despejos na Fazenda São Lourenço já vinham ocor - 

rendo desde o começo da década de 1950. A luta de 1961, contu 

do, tem sua origem ligada a uma ação movida pela proprietária 

de urna parte da fazenda contra o seu arrendatário, envolvendo 

também sete famílias de lavradores ali localizadas. A área Lo 

rã arrendada em.1959 a Antônio Strufaldi que, no entanto, no 

cumpriu os termos do contrato. Em vista disso, a proprietária 

requereu o seu despejo, o que foi estendido também às sete La 

inílias.O despejo foi decretado em novembro de 1960 mas os la-

vradores, que se recusavam a abandonar a érea, recorreram 

Justiça. O recurso..-n.o entanto, no obteve o resultado espera 

do. (Araújo, 1982: 31 a 35) 

(20) Sobre esta questão ver Astsia Alcêntara de Camargo. 
(1981) 

(21) Para um estudo deti(:Ço. do 	c da Fazenda São Lourenço 
ver o trabalho de Frederi 	.raújo. (1982) Ver também o 

t 	 testemunho de José Pureza. 	ureza, 1982) 

......... 
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No dia 16 de agosto, oficiais de justiça despejaram 

quatro das sete famílias. Quando retornavam, no dia seguinte, 

juntamente com seis soldados e um sargento da Polícia Militar 

do estado para expulsar os lavradores restantes, foram recebi 

dos a bala. Diversos núcleos da Associação dos Lavradores de 

Duque de Caxias foram mobilizados para a resistência. Havia 

ainda, segundo os jornais, homens de Magé preparados para 	a- 

correrem ao local em caso de necessidade. Crescia, ao 	longo 

dos dias, o número de lavradores presentes no local. Enquanto 

os jornais do dia 19 de agosto falavam em duzentos e cinquen-

ta, os do dia 21 mencionavam seiscentos. (22) 

Parece ter sido marcante a participação de 	setores 

urbanos na luta. De acordo com Última Hora, no movimento ti- 

nha um "qua 	-g e/j.aJL" urbano, instalado no Sindicato 	dos 

Rodoviários de Duque de Caxias. Ainda segdndo este mesmo jor-

nal, ferroviriose rodoviários daquele município preparavam-

se para entrar em greve caso os lavradores sofressem novas a-

gress6es. (23)  Também parlamentares tentaram intervir, no sen-

tido de que.a situação fosse resolvida sem violência. O então 

deputado Tenôrio Cavalcanti foi chamado para defender os la-

vradores na Justiça. (Araújo, 1982: 39; Pureza, 1982: 54 e 55) 

(22) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro: 18/8/ 
1961, p7; 19/8/1961, p7; 21/8/1961, 29 caderno, p1. Luta 
Democrática, 19/8/1961, p2. 

(23) Ültima Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 21/8/ 
1961, 29 caderno, p1. 
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No dia 21 de agosto de 1961 o governador fluminense 

Celso Peçanha decretou a urgente desapropriação de São Louren 

ço. (24) 

Nem todos as lutas tiveram desfecho semelhante ao de 

São Lourenço. Tal foi o caso do Núcleo Colonial Santa Alice, 

em Itaguaí. Ocorrida cerca de um mós depois do de São Louren-

ço, a luta de Santa Alice traz alguns elementos diferentes , 

àlóm do fato de que a ocorróncia anterior daquele outro lhe 

coneria um maior poder de ameaça. 

O Núcleo Santa Alice compunha-se de trôs glebas, sen 

do que uma delas, a de Santa Alice, encontrava-se em questio 

na Justiça. Disputavam-na o Ministório da Agricultura atravós 

do INIC, e Antonieta Moura Costa Nava. Com  uma vitória tempo-

rária obtida por esta na Justiça, a ameaça do despejo passou 

a pairar sobre as cabeças dos lavradores que trabalhavam na 

- 	(25) area 

Também em Santa Alice foi fundamental a participação 

de lavradores de outras áreas, e aqui no somente no 	apoio, 

mas na própria liderança. À frente da resistôncia 	estava 

Bráulio Rodrigues, da Sociedade dos Lavradores e Posseiros de 

Pedra Lisa, do município vizinho de Nova Iguaçu. 	Designadas 

pela FALERJ, as lideranças de Pedra Lisa assumiram o movimen-

to de Santa Alice, encarregando-se de buscar apoio e solida - 

(24) Decreto 7.588 de 21/8/1961. Coleção Eduardo Martins. 

(25) Luta Dcmortica, 26/9/1961, p8 e 2. 
q 
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riedade, e de dirigir ameaças no sentido de forçar uma rápida 

solução para o caso. É delas o seguinte manifesto: 

• "Companhei ,~ os da.s Aós oc ações do Estado do 
RLo - Aqui es.tarno3 p&ecctndo de tua .óoL 
da't.edade. A nossa causa e a sua .tarnbtn. 
V/Líje4ztc 	nd-Lcctí.s , e.tudai-tc6, dona.3 = 
de-casa e ope'ao, O seu p4o-te4to 
tarnbcin cont'ia a ca'te-t-La de vida. E.tct'no.s 
ceAcados de jagunços, ma-ó a no4a caLLóa e. 
nia.L 4ubnie, e mcti4 flObLe., po'ique 	ac'uí 
estamos dndekzdo o noso dieíto de. t;,i- 
veh corno pe4oct4 humanas. 

	

A 4ocíedade dePedn.cz L-L4a apela pa/a 	O 

S'i. Govinczdo C.to Pe.çcznha que venha ao 
encon-t'to dos lav.,-Ladoatcs de. l-ta9uctZ. 	Heje. 
e4-tctmo.s aeCido mas cnanIitavez 	èu, 	 cc  
..te'i.emc 	P).,aíó -tempo pata apea."(26) 

Havia um claro tom de ameaça nas declaraç6es dos li- 

deres do movimento, realçado pelas matérias dos jornais. Se-

gundo eles, teriam acorrido ao local, armados, lavradores de 

diversos pontos do estado. De acordo com o semanário Novos Ru 

rnos, para quem aquela luta seguia o exemplo da de São Louren- 

ço, decorridos alguns dias do movimento, ",naJ de. 	-t/iezen.to4 

Za.vkado/Le aiunado4 4e encon.tfatn no local p1OntÓ4 pata o 	que 

de..& e. v.Leii.,. dLpo4.to4 a •de6ende.& com o p'tZpLo sangue o d.iite.L 

to do 4eu6 Jjijnao4 de San-ta kC.-ce.". (27) 

(26) Jornal do Brasil, 23/9/1961, 19 caderno, p4. 

(27) Novos Rumos, 29 de setembro a 5 de outubro de 1961, p5 
Ver também Luta Democrática, 26/9/1961, p8 e 2; Última 
Flora, edição do estado do Rio de Janeiro, 26/9/1961, p2; 

• e Terra Livre, outubro de 1961, p4. 
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Apesar de toda a disposição, o despejo terminaria 

sendo realizado. Isto, contudo, não representaria o fim da lu 

ta e, tempos depois, a área seria desapropriada. 

O grau de radicalização das resistências pode ser a 

ferido pelo chamado levante de São José da Boa Morte, em Ca-

choeiras de Macacu. A área, ocupada por diversas famílias de 

lavradores, era reivindicada por algumas pessoas que delas se 

diziam donas. Segundo os camponeses, no entanto, as 	terras 

pertenciam no INIC e haviam sido griladas. Tal, contudo, não 

parecia ser a opinião do juiz da Comarca, que concedeu uma li 

miar dando ganho de causa aos pretensos proprietfirios o 	que 

acarretava, ao mesmo tempo, no despejo dos lavradores. Reuni-

dos na sede do município em fins de outubro de 1961, deram es 

tes prazo às autoridades para que resolvessem o problema ate-. 

om&s seguinte. Findo o prazo, segundo osjornais, cerca 	de 

seiscentos lavradores armados cercaram a área, prenderam qua- 

tro dos chamados grileiros que, ao que parece, eram prepostos 

dos verdadeiros interessados, simularam um julgamento e conde 

naram-nos à morte. A sentença, entretanto, não seria cumprida 

- na realidade e o movimento seria reprimido pela PM. (28) 

Algumas lutas provocaram a explicitação de divqrgn- 

das entre as instâncias de poder no tocante à condução 	da 

(28) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro: 26/10 / 
1961, p3; 20/11/1961, p2; Terra Livre, novenbro de 1961, 
p7. Luta Democrática, 19 e 20/1171961,  p2. 
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questão agrária. Tal foi o caso da resistência dos lavradores 

das terras da América Fabril, em Mag&. A fábrica havia movido 

ação de despejo contra as famílias de lavradores que ocupavam 

a área, o que seria realizado em dezembro de 1962. Para tan-

to, o juiz de Magá, Nicolau Mary Jr., que decretou a medida 

requisitou tropas da PM ao Governo estadual. O então governa-

dor Carvalho Janotti, porém, no enviou a tropa e justificou 

sua medida ;  junto ao Tribunal de Justiça do estado, alegando 

que o despejo, suscitaria problema social e que já estavam sem 

do feitos estudos para a desapropriaço da área. 

Em fins de dezembro de 1962 as Cámaras Reunidas do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiram pe-

dir 'intervenção federal para garantir a reintegração de posse 

concedida pelo juiz Nicolau Mary Jr. à América Fabril. Diante 

disso, o governador voltou atrás e o despejo foi marcado para 

11 de janeiro de 1963. Dois dias antes, porém, cerca de tre - 

zentos lavradores do local foram a Niterói, onde fizeram urna 

passeata até o Palácio do Ingá para pedir providências ao go-

vernador Janotti. De lá foram para a Assembléia Legislativa e, - 

desta, para-o Tribunal de Justiça, onde cobraram dos desernbar 

gadores a promessa de que a área seria desapropriada. 

Ao retornarem a Mag&, contudo, os lavradores depararam-

se com o despejo realizado e suas terras ocupadas pela PM. Vol 

taram, então, para Niterói, e acamparam diante da casa 	do 

juiz Mary Jr. Novas negociaçêes mediadas por deputados esta - 

duais como Afonso Celso Nogueira -Monteiro e Aristóteles Miran 

da-de Meio fizerarn.o juiz recuar e ordenar a retirada da poil 

cia. 

rÁ 



165 

I interessante observar que, quando se efetuou o dos 

pejo, -em 11 de janeiro de 1963, o decreto cio desapropriação da 

área já estava pronto. (29)  Sua publicação, no entanto, foi re 

tardada para depois do despejo, para que não fosse tornada co-

mo provocação do Executivo ao Judiciário e, assim, redundasse 

cm intervenção federal no estado. Apesar da precaução, o Tri-

bunal cio Justiça representaria novamente contra o governador, 

acusando-o, entre outras coisas, de ceder ônibus do 	Serviço 

Estadual- clç Viação para trazer os lavradores despojados a Ni-

terói a #fim de que acampassem diante da casa do j'uíz.Carvalho 

Janotti acabaria se demitindo cio Governo, indo ocupar u.-,,ia ca-

deira no Tribunal  de Contas, para a qual havia sido indicado 

pelo antigo governador Celso Peçanha. (30) 

Vemos, portanto, que no contexto que se conforma 	a 

partir de fins dos anos 1950, com a crescente politização da 

questão agrária, novos elementos v&m se agregar ao quadro das 

lutas dos lavradores, que também passam a assumir um tom dif e 

rente. Mais ainda, novas formas de luta, alem de novas reivin 

dicaç6os1 passara a ser incorporadas. Dentro disso, um dado bas 

tante relevante é a articulação que começa a ser feita, já no 

começo dos anos 1960, entre as resistnciaseocupaç6es dirigi-

das de terras. 

(29) Decreto 10.003 de 11/1/1963. Coleção Eduardo Nartins. 

(30) Luta Democrática: 6/12/1962, p5; 28/12/1962, p5; 29/12/12, p5; 
TÕ717E63, 1-)2; 12/1/1963, p2; 15/1/1963, 1-)5;  17/1/1963, p5; 19/1 / 
1963, p3. CiLima Hora, edição do estado do Rio de Janeiro: 
12/12/1962, p5; 18/12/1962, 1)2; 20/12/1962, p2; 27/12/1962, p3; 29/ 
12/1962, p3; 11/1/1963, p2; 14/1/1963, p2; 16/1/].963,p3. 	Jornal 
do Brasil : 12/1/1963, 19 caderno, p5; 13/1/19d3, 19 caderno, 
1)5; 17/1,11963, 	19 caderno, 3310. Terra Livre, fevereiro de 
1963, p5. Novos Rumos, 1 a 7/2/1963, p7. 

11 
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3.2- Ás ocupaç6es 

As ocupaç6es de terras não eram novidade no estado do 

Rio. As áreas incultas da Baixada vinham sendo apossadas por 

lavradores e continuavam a sê-lo. Com  a criação das organiza-

çes camponesas, elas mesmas passaram a orientar ao menos par 

te desses movimentos. 

As zonas de resisténcia aos despejos constituíam-se 

em polos de atração para novos lavradores. E, quando a resis-

téncia não era bem sucedida, a estratégia era entrar em ou-

tras fazendas, como fizeram as fámílias expulsas de Capivari, 

em Caxias, em 1952. (31)  Um antigo líder daquela área nos con-

ta que, em face dos constantes despejos ocorridos em Xerém a 

partir dos anos 1950, "o noio ne6co eJLcz niudczt de 	6azenda 

eki dazeiida." 

Até o começo da década de 1960, as organizações cam-

ponesas não classificavam seus apossamentos como ocupaçes.To 

dos os lavradores eram apresentados como antigos posseiros , 

estabelecidos há vários anos nas terras, mesmo aqueles 	com 

tempo de permanência menor. Tratava-se de garantir a aplica - 

ção do instituto do usucapião que, naquela época, como vimos, 

exigia posses de dez, quinze ou vinte anos, de acordo com 	o 

caso. A partir dali, no entanto, a ocupação passava a figurar 

corno urna estratégia explícita de ação e, assim como a r:sis - 

tência, assumia um caráter de desafio e de pressão. 

(31) Imprensa Popular. 10/12/1952, p4. 

91 
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Mesmo as ocupações assumidas enquanto tal, no entan- 

to, tomaram feições diferentes ao longo do tempo. Num 	morno- 

rial que seria entregue aos presidente João Goulart 	durante 

o 1 Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrico - 

las do Brasil, realizado em Belo Horizonte em novembro 	de 

1961, a Associação dos Lavradores de Duque de Caxias reivindi 

cava-a reversão das terras públicas griladas ao patrimônio do 

estado ou da união. Estas terras dever.iarn ser aforadas 	aos 

lavradores .que as ocupavam ou viessem a ocupar. E concluía o 

memoria1 

enquan-to J4ó acontece., que'ciflO4 
c.e.nte a V.Exa. que duzento 	vadoe.s 
4cm tVL'ra4 e pe 	icen-te ao quadno 	o- 

de no-ct a6.sc'cctçío, octLpa)LcLo as -tC'L 
)a4 vaz.La, ou 6ejct, as a're.a  desocupada 
dentjio dessas mesmas aze.nda.3 	í9-04ctó." 
(32) 

O que se buscava aqui, como podemos observar, era a 

solução para alguns problemas específicos, enquanto a questão 

mais ampla das terras públicas como um todo não era resolvida. 

Deve-se observar que o memorial falava em ocupação de fazen - 

das litigiosas, ou seja, de terras que já estavam sendo dispu 

tadas. A ocupação destas terras, isto eS, a entrada de 	novos 

lavradores sem a mediação dos supostos donos, ou dos grilei - 

ros, frisava a ilegitimidade das pretensões destes. Ao mesmo 

tempo, chamava-se a atenção para estas áreas, procurando fa-

zer com que fossem entregues aos lavradores. 

Já num outro documento, este lançado pela .FALERJ cor 

ca de um ano depois, as ocupações, apareciam como forma de prcs 

(32) Luta Democrática, 16/11/1961, p5. 

11 



são pela realização da Reforma Agrária. Depois de 	protestar 

contra a protelação das Reformas de Base e das reivindicaç5es 

apresentadas pelo congresso camponês de Belo Horizonte, o ma-

nifesto, assinado por Manoel Ferreira de Lima e Jose Pureza 

conclamava as massas camponesas a "de4envoeve"t a ação okgan-

zada pela ."i.eaUzação de ama 'reokma aB/Lã'LLa kadiaê, ZL-

£Jcando e ampliando a luta pela ocupação da4 tex4a4 do4 Za.tL- 

O trecho do memorial da Associação dos Lavradores de 

Duque de Caxias acima transcrito dava conta da ocupação de um 

trecho do Parque Capivari, localizado naquele município. 	De 

acordo com urna nota publicada pela Engenharia e Comercio ENCO 

S.A., que fazia o lotearnento da area, ela foi invadida, no dia 

15 de novembro de 1961, por cerca de duzentas pessoas precedi 

das de mais de cinquenta homens armados. (34) 

Outro movimento que foi previamente anunciado, com o 

claro objetivo de forçar uma solução, foi o do Núcleo Santa 

Alice. Em assembléia realizada em meados de dezembro de 1961, 

os lavradores de Pedra Lisa decidiram que apoiariam os lavrado. 

res expulsos de Santa Alice a recuperarem as terras de onde, 

como vimos, haviam sido despejados pouco tempo antes, após um 

movimento de resistência. Foi inclusive, fixada a data de 29 

daquele mesmo mês para que isto ocorresse. A declaração 	de 

'Francisco Dias Lacerda, vice-presidente da Sociedade dos La- 

(33) Luta Democrtica, 16-e 17/9/1962, p5. 

(34) Luta Democrática, 5/12/1961, p2. 
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vradores e posseiros de Pedra Lisa, a este respeito bastan-

te clara: 

"e'eno, c.oni -Lso, p'tovoactfl. urna 4otuçao 
rnaL4 kap.ida pata o p.tobEc.rnct. Se doAnics p.e 
404 me.Itok 4eita. Áó au-to'idade.s cornpkeen- 
deitao que iao c.4 -tarno 	bncando." (35) 

Apesar de, ao que parece; algumas poucas proprieda - 

des legítimas terem chegado a ser ocupadas, era para as ter - 

ras piblicas griladas que se voltavam as organizações campone 

sas, mesmo no bojo das pressões pela reforma agrar-ia. Quadros 

e advogados da FALERJ e das associações de lavradores 	eram 

deslocados para diférentes pontos do estado para, através de 

pesquisas em cartórios, detectar aquelas áreas. Segundo um an 

tigo advogado da FALERJ e consultor da SUPRA, as pesquisas e 

consultas visavam tamb6m delimitar áreas que, em caso de ocu-

paço, teriam boa acolhida do Governo faci,litando, assim, uma 

solução favorável.  aos lavradores. 

O deslocamento de quadros da FALERJ e das 	associa- 

ções no ocorria apenas no planejamento, mas tambóm na pró- 

pria execução da ocupação, quer seja liderando, quer 	seja 

fornecendo apoio e infra-estrutura. Enquanto Bráulio Rodri - 

gues, de Nova Iguaçu, liderava a ocupação d? Santa Alice, em 

Itaguaí, Manoel Ferreira de Lima, de Magó, estava à 	frente 

da de Vargem Grande, em taboraí. (36)  No Irnbó, em Campos, o lT 

'der foi Jose-  Pureza, de Caxias. Outros líderes de Caxias, co-

mo Joaquim Antônio e Itamar Joel Miranda, tambóm participaram 

(35) Jornal do Brasil, 29/12/1961, 19 caderno, p4. Ver tambóm 
Lutai)cmocrótica, 17 e 18/12/1961, p2. 

(36) Dados de entrevista. 



o. 

170 

da ocupação do Imb. (37)  Um dos lideres de Pedra Lisa refere-

se aos camponeses .das associações que se deslocavam para auxi 

liar as ocupações em outros municípios como "o pes4oaL de S ten 

te de. ttabcz.Lho". 

Um outro ativista tarnbm nos lembra que, quando da 

ocupação da Fazenda Agro-Brasil; em Cachoeiras de Macacu, em 

fins de 1963, foram para lá enviados Lavradores do município 

vizinho de Itaboraí: 

/ "Nõó niaiidamoó peoaJ pcta lã pacz 	cakem 
• na /Le. 	4tneia, e. pe640a4 pa/La 	cafl.em kia 

oz1nha. Mczndanio4 pessoas paii.a.coLabo'ta : 
tem, pa'Lct ajuda/Lem, 1sob o comando de.Le.-s lã. 

• Mandamo4 aLgu?na.6 t)ialhetes e. aL.cjans homens." 

Poderia haver, entre às ocupantes de terras, comerci 

antes de madeiras, especuladores ou pessoas interessadas em 

obterem sítios de recreio. Êm sua quase totalidade, 	porem, 

eram eles lavradores em busca de terra onde pudessem se esta-

belecer e produzir com suas famílias. Estes lavradores podiam 

ser oriundos de um mesmo lugar, de onde haviam sido expulsos. 

Tal foi o caso de Santa Alice, cujas terras foram reocupadas 

pelos lavradores que de lã haviam sido despejados. Na grande 

maioria dos casos, contudo, os contingentes de ocupantes.. eram 

compostos de lavradores sem terra, vindos no de uma, mas de 

diversas partes do estado ou mesmo do país, e que eram agrupa 

dos para a ação. 

(37) Dados de entrevista. Luta DeÍnocrtica, 17/4/1963, p5. 
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No Imbó, por exemplo, embora os jornais mais próxi-

mos ao movimento esforçassem-se para demonstrar ter sido a o-

cupação uma iniciativa apenas de explorados trabalhadores ru-

rais da cana, as indicações apontam para uma direção diferen-

te. (38) De fato, são bastante recorrentes no período que ante 

cede a ocupação do Imb&, que ocorreu em abril de 1963, notí-

cias sobre desemprego na rea canavieira de Campos. Além dis-

so, pesquisas-têm apontado para uma iiitens.ificaço do proces-

so de expulsão de colonos e moradores das propriedades daque- 

la região no começo dos anos 1960. 	No entanto, se 	estes 

trabalhadores formavam a maioria do primeiro grupo a ir para 

o Irnbõ, havia também alguns "de-69a'JLado" de Minas Gerais, de 

Alagoas e de outros locais. (40) 

Na Fazendá. Cachoeirinha, em Magó, ocupada em maio de 

1963, os lavradores provinham de vários pontos da própria Bai 

xada. Dizia Manoel Ferreira de Lima, presidente da FALERJ 	e 

também líder da ocupação: 

(38) Novos Rumos: 19 a 25/4/1963, p7; 26 a 30/4/1963, p7. 

Dizia o jornal Terra Livre: 

"O muvtcZpo de.. Campos conta com 10 m-i de 
4empegado.ó, -todos .tiabc hado'te5 da £ctvóTt 
'La, e a omacía da3 tci'ta,.s do lmbc 	uwc( 
4Átuaço c'ada peto co:;e.Co 	abaiidoio 
da auo't-dc'.de..s aoó p'c'b1cma 	do homem do 
campo." Terra Livre, maio de 1963, p5. 

(39) Ver Dons Rinaicli Neyer. (1983:3) 

(40) Entrevista dom um dos líderes da ocupação do Irnbó. 
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'E.ee..s che.ga'z.ani de. todas as pa't -te, c.an4advs 
de. ie.'em 4ac'icado4 e. e.4poLiado4. Che.ia 
fLam doentes, matt4ctp-Lho4 e e.4omeados 

• Sua4 czkma.s 6o'utnz óomen-te a pá e a enxada. 
O que e.e.4 que'Le.m. e_t'Laba.eha'L e pO/L. ís4o 

• etao dL4po4-tos a 40 dexa.&em o campo niok 
.t04, ape4at de toda 4on.-te de ameaça4."(41) 

Os mecanismos de arregimentaço dos ocupantes eram 

diversos. A FALERJ e as associações de lavradores encarrega - 

vam-se de espalhar a noticia das ocupações e de juntar as pes 

soas. (42)  A. divulgação podia ser feita em reuniões 	daquelas 

organizaes, encarregando-se os próprios associados da difu- 

são, ou em praça publica. 	As praças e estações, de ônibus 

e de trens, pareciam ser locais privilegiados para a arregimen 

taço, principalmente no periodo em que as ocupações 	ainda 

no eram reconhecidas enquanto tal. Na década de 1940, o li-

der Z Matias ia para a praça ou para a estação de Engenheiro 

Pedreira, em Nova Iguaçu, a fim de chamar s pessoas para ocu 

parem Pedra Lisa. (44) 

Já rio inicio dos anos 1960, as convocações também po 

diam ser feitas atravs de notas publicadas nos jornais, como 

esta abaixo: 	- 

(41) Ültima Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 3/5/19630  
p2. 	 . 

Aocupaçaoda Fazenda Cachoeira Grande, tambEm em Mag& , 
contou, segundo r1aria José Lindoso, que desenvo1ve. pes-
quisa na área, com lavradores vindos do Espírito Santo 
Minas Gerais e Norte fluminense. (Silveira Lindoso, 1984: 
37). 

(42) Dados de entrevista. 

(43) Dados de entrevista. 

(44) Dados de entrevista. 

11 
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"RecLutarnen-to pk-'Leonla «Jk/Lct - Lava- 
do'i,! Se 	aJ/Ladc'k p'c 	-ona.e e nao pc's 
ueó, aLndct, o -teu pedaço de .tekka, <i;i3 - 

cieve--te hoje nie-sno kza Á 	oc.iaçic' dos La - 
v4ado'Le4 de Duque de. Caxa, a Aenida í-?ío-
Pe.topoC.L, 1652, -te.'tce.í'Lo aiida, pa/La que. 
poa ob-te-'z. o que lia muLto -tempo deeja-: 
o -teu pedaço de chão pcvLa cueitívak. A fle.- 

6o )Lma a/La/L-cz e -Ca a ,zo6a po-t.ta, 	ma 
160 os La ado/Le-.s o'LgaJizado podeo de-
61LU-ta/I. dc'6 seus bc;ieZc.o." (45) 

preciso observar que as ocupações no eram feitas 

de um só ato, de uma só vez. Lembra um antigo líder.de Ital)o- 

raí, referindo-se ao caso da Fazenda Vargem Grande, naquele 

município, que prime-ira entravam os homens e algumas poucas 

mulheres, e construíam as choupanas que os obrigariam. Depois 

ó que vinha o restante da família. A sistemtica era esta pois 

poderia haver alguma reação violenta, o que seria perigoso pa 

ra mulheres e crianças. 

- 	
- No caso da Fazenda Cachoeira Grande, em Nag, perten 

cente.à Companhia América Fabril, estudado por Maria Jos& Lin 

doso, a orientação dada aos primeiros ocupantes era a de que 

apenas limpassem a terreno e fizessem barracas de palha. Isto 

porque se aguardava para breve uma ordem de despejo. (Silveira 

Lindoso, 1984:34) 

Mas no era apenas a família que chegava depois, co-

mo aponta um antigodirigente da FALERJ: 

(45) Luta DemocrFtica, 8/12/1961 p2. 

- 	 _ 	 - 
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"Olha,, devido o tnovZnlc.nto6, então ísso v-L 
nha gente de. .todos os óeto,&eó, viu? Do Rio 
de. icuieko, Caxia<s, de out4o4 £uja'Le4... 
Então e/.a muita ka.ça de gente. Po'Lque to-
do mando que'ctz um pedaanho de te'ia." 

De fato, assim corno nas resistências, na medida em 

que os ocupantes iam permanecendo na terra, e que a noticia 

se. espalhava, aquelas áreas transformavam-se em polos de atra 

ço de novos lavradores. Eles para lã rumavam, vindos de di-

versas regiões, fazendo com que o número de ocupantes aumen-

ta . sse constantemente. (46) As próprias organizaç6es camponesas 

também se incumbiam de difundir as noticias, chamando outros 

lavradores para que engrossassem as ocupaç6es. (47) 

Na região de Tingu, em Nova Iguaçu, área de manan-

ciais que abasteciam de água o estado da Guanabara, observou-

se uma ocupação emmeados de 1962. A principio, os ocupantes 

vinham das próprias fazendas circunvizinhas. Com  o desenrolar 

do movimento, no entanto, iniciou-se um afluxo para lá de la-

vradores de diversos pontos do estado e mesmo de fora dele. 

(46) Apenas para se ter uma idia, o número de ocupantes de 
Capivari, em Duque de Caxias, que em meados de novembro 
de 1961 & apontado corno sendo em torno de 200, e referi-
do, cerca de nove meses depois, quando se da o seu-despe 
jo, como sendo de 2.500. Luta Democrática: 30/11/1961 , 
p2; 31/7/1962, p2. 

Um dos lideres da ocupação do Imbé lembra que ela come- 
çou com 30 ou 50 famílias e, tempos depois, já 	contava 
mais de 200. 	 . 

(47) Ate- mesmo a ULTAB apelava, em meados de abril de 1963,-pa 
ra quenovas farni1is de lavradores se dirigissem 	para 
as terras ocupadas do Imb. 

1 
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Tal era o caso de doze famílias que vinham de Colatina, no Es 

pinto Santo. 

Em Cachoeirinha, Mag&, em cuja ocupação participaram 

camponeses oriundos tambrn de Pernambuco e de Minas 	Gerais, 

decorridos alguns dias, chegaram cerca de trezentos lavrado-

res, acompanhados de suas famílias, vindos de Silva Jardim e 

de Trajano de Moraes. Eles haviam sido expulsos recentemente 

de fazendas localizadas naqueles dois municípios. Com  a 	sua 

chegada, tornou-se necessária a ocupação de novas áreas pr6xi 

( mas. (49)  

Todo este movimento nos sugere que havia, no estado 

do Rio de Janeiro, um fluxo, de relativa intensidade, de popu 

laç6es rurais em busca de terras onde pudessem se estabelecer. 

Um antigo advogado dos lavradores aponta nesta direção quando 

define os posseiros fluminenses: 

• "Ekam Cav/i.adoke,s 'afmen-te, •Vtaw 4ujcito4. 
Ee c'tam expuIo, 6-icauain óe.ni teJL - 

fLa, 	cat'am pe'tari;buJLando. TfLahai1ctvaw on- 
da eleõ eíicciitn.avat)i tiiabaíZho pa'ta a 15ab - 
4ncLa de(c. Então, quando eleó eMcon 
.t/Lavam ma4 tcLka, eles -to'tnavani a OcLupa/L." 

De fato, este quadro ganha ainda maior força, se 1cm 

brarmos que a estratégia dos lavradores despejados era a de 

irem ocupando novas áreas. Muitas vezes voltava-se, depois de 

alguma movimentação, ao ponto de partida, isto , 	• primeira 

rea ocupada. 

(48) Correio da Manh, 2876/1962, 19 caderno, p3. Jornal 
	

do 
Brasil, 26/6/1962, 19 caderno, p5. 

(49) Última hora, ediço do estado do Rio de Janeiro: 13/5/1963, 
p3; 15/5/1963, p2. 
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Pedro Geiger e Myriam Mesquita, já no inicio dos anos 

1950, chamavam a atenção para este deslocamento de populaç6es 

rurais, principalmente ao longo da Baixada Fluminense: 

"Ou.tko gato ínipottatite que OCOkke comumen-
te na Baixada FZuminene, e. que a-s esta - 

Z4tLea4 não mencLonam, 40 04 de4eLocamen 
• t04 da4 popuaçoe4 'tuka4 n04 man.LcZpO4 

e. nas pii.op'iZe.dade4 da xegião. E44e4 movi-
mentos so de.vdo4, ptíncípalmente, a al-
ta de poie da -teta pela mcuoa do4 a- 

• gcuto-'Le4. Os 7no1.adote4 óe de.ô.tocarn pa-
a os lugateó em que ctn.tevm meZho'te4 CO 

• dçe4 de t'tabafLho. Ls Ue.ze.4, e o p'LOp)Le 
• taiiLo que não que maí4 a p4e4ença do a- 
• rnadot, julgando-o £neoitvenen.-te.. r o que 

4e ob4vLva ie.quentenien.e na.s akea4 de.t-
nada.s a £ote.amen.to , da onde ele e. expuZ - 
40. Segundo Lnomaç6e4 obtda4 no £uga/z, 
/uVto e o motado/L que pemane.ce ma..L4 	de 
dez anoó numa p4opizedade." (Geiger & Mes 

'quita, 1956:44) 

- Segundo o Jornal do Brasil, os cálculos das. autorida 

de3 fluminenses eram de que havia, no estado do Rio nos pri - 

melros anos da década de 1960, em torno de 75.000 familias de 

lavradores sem terras. Destas, cerca de 20.000 viviam movimen 

tando-se a procura de terras que pudessem ocupar. (50) 

• O que nos parece interessante ó que, face a possibi-

lidade ocupar terras, os lavradores expulsos, ou ao menos par 

te deles, no acabavam indo para as cidades nem se proletari- 	
••• 

zando no próprio campo. Isto, entre vários outros elementos 

talvez sirva de subsidio para a explicação da inexistência de 

registros de lutas em areas como o Norte do estado, onde tarn-

b&m havia lavradores sendo expulsos da terra. 

(50) Jornal do 'Brasil, 30/6/1963, 19 caderno, p25. 	- 	 • • 



4- 

177 

Mas no eram apenas os lavradores sem terra, ao que 

parece, que participavam das ocupaç6es. Uma analise de levan-

tamentos realizados em algumas áreas ocupadas revela, também, 

a presença de elementos citadinos. Foi feito, no segundo se- 

mestre de 1964, um levantamento cadastral dos posseiros 	das 

reas de mananciais de água, em Nova Iguaçu. Seu objetivo era 

obter dados sobre aquela populaço, tendo em vista posterior 

transferência para outraslocalidades. Foram pesquisados 	204 

çhefes de família. Destes, 33 declararam exercer outras pro - 

fiss6es almn, 	ou não, da de lavrador: 	6 eram motoristas; li 

erarti pedreiros; 	4 eram oper5rios; 	2 eram comerciantes; 	1 era 

sapateiro; 1 era servente; 1 era barbeiro; 3 eram çarpintei - 

ros; 3 eram pintores; e 1 era cozinheiro. Dos 204, 20 declara 

ram possuir outras terras. (51) 

Já o levantamento cadastral reaLkzado na Fazenda Pi-

ranema, em Duque de Caxias, ainda nó começo de 1964, antes do 

Golpe-, registrou um total de 222 posseiros. Destes, apenas 97 

eram fluminenses, provindo o restante de outros estados. Cer-

ca de 38 possuiam outras terras e 49 somavam profiss6es como: 

pedreiro, motorista, feirante, militar, cornercirio, comerci-

ante, alfaiate, mecânico e funcionrio publico. Ainda segundo 

o levantamento, igualmente 49 posseiros, no se diz se os mes 

mos anteriores, nunca haviam trabalhado no campo. (52) 

- (51) Relatório sobre o levantamento cadastral, dos ocupantes das 
áreas de mananciais d'yua realizado no 29 semestre 	de 
1964 e coordenado por Eduardo Martins. Coleção 	Eduardo 
Martins. 	 . 	 . 

(52) Jornal do Brasil, 4/3/1964, 19 caderno, p4. 

.-.------,-----,, - 
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Estes dados eram denunciados pelos setores mais con-

cervadores, à época, corno prova de que as ocupações eram mera 

agitação, parte de planos subversivos ou interesse de especu-

ladores. Algumas autoridades fluminenses afirmavam mesmo que 

elas favoreciam os proprietários, interessados em lucrar com 

a desapropriação de suas terras. (53) 

Antigas lideranças e pessoas próximas aos componeses, 

no entanto, chamam a atenção, hoje, para uma questão diferen-

te. Lembra um ex-parlamentar vinculado ao PCB que o processo 

de industrialização levava as pessoas do campo para a cidade. 

Estas pessoas, 	- 

"quando JLnhamnoZc.La que em de-te'nUnado 
Zuçjcv. tinham 04 C.i0fle.4e.4 La 	ocupando 
tetta e tal, eLc4 -Lain pcVci. L2i -tambeni 	e 
n04 ctjudcwctmo4 nL44o. P/Locu/I.avamo4 Locaf.L 
zat pe44oa4 que e./am de o'cLg em do 	campo 
e que ecsta.vam passando dcuLdade4 aqcL." 

Quanto às desapropriações, sustenta um antigo líder 

campo nas: 

"A4 de4ap'iopk-Laç6e4 Savotecetam -tambin ao-es 
Lav'tctdo'Le4 que já estava na4 c-Ldade4. Ln-
c.hando as 6avelaó e pedindo esmola na tua. 
E44ct4 de4apILopiação de.4vazou mu -4 -ta4 a-
veILa4 e aó cdade4 de pe.dn.te4." 

Em que pese o fato de, na realidade, haver pessoas 

não interessadas em produzir nas terras que ocupavam, ou que 

apenas desejavam ter um lugar onda morar sem, no entanto, a-

bandonar suas atividades urbanas, em que pese o fato de al-

guns proprietários vislumbrarem, com a possivel desapropria - 

(53) Jornal do Brasil, 4/3/1964, 19 caderno, p4. 
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ço de suas terras, perspectivas de bons ganhos, em que pese 

o fato do esvaziamento das favelas no ter sido to incisivo 

quanto se procura mostrar, a presença nas ocupações de anti - 

gos camponeses que haviam migrado para as cidades e mesmo de 

pessoas que nunca haviam vivido no campo, demonstra que aque - 

les movimentos representavam urna possibilidade, ou ao 	menos 

uma potencialidade, de relativa reversão do êxodo-rural. O a- 

cesso a terra atravs de um movimento. poitico 	representava 

no somente a contenção da exprooriaço no campo ea possibi-

licl'adc de retorno de antigos lavradores que haviam emigrado , 

mas tambm urna nova oportunidade de vida para pessdas das ci- 

dades. Diante disso, o que nos parece 	que o caráter "tiau- 

e inexorvel da migração rural/urbana deve ser relativi-

zado. Ele deve estar referido, a um determinado modelo politi-

co e económico, a urna situação de escassez absoluta de terra 

e, -principalmente.. a um momento de desmobilização politica do 

campesinato. 

Ao que parece, a ação política desenvolvida no campo 

a partir da Baixada, tanto com as resistências quanto com as 

ocupaç6es, conformou a imagem de que a região, e mesmo o esta 

do, tinha terras no controladas por proprietários, a disposi 

ço de quem quisesse ocupa-las. Isto, a nosso ver, estava na 

base da ep1icaço do aumento, detectado pelos pr6prios recen 

seamentos, no número de estabelecimentos rurais sob a respon-

sabilidade de ocupantes a partir da dcada de 1950. (54) 

(54) Ver tabelas II e III. 



Segundo Maria Jose Lindoso, a maior parte dos lavra 

dores que ocuparam a Fazenda Cachoeira Grande era oriunda do 

• Espírito Santo. Alguns deles, entretanto, tamb&n vieram do Nor 

te Fluminense e de Minas Gerais, O que os atraiu foram notí-

cias de rádio sobre distribuição de terras, bem como cartas e 

chadas de parentes ou antigos vizinhos, também falando so-

bre a existência de terras. (Silveira Lindoso, 1984:37) 

'Como observa José Felipe Lindoso, que também desen - 

volveu pesquisa na área de Cachoeira Grande: 

"E44e movJinento ocíal que t&ouxe eva de 
.mí9kan.te4 do Note. Ffu,nnen4C e do E4pZ•'t 

• .to Santo pata a)Lea6 mai.4 ou nieno4 pnox--
- ma.4 'do R.Lo de JaneLto ttanócotteu sem que 

oem queb'i.ado- (ou que. Ço44e.m -e.e.on5-t-- 
• ' 	tuZdo4l o 1aço4 de paJen-te4co, amizade  c 

v.znhança que unJanz gtLupoó de tkabcz1hado 
te.4 em 4eu4 £ugcve4 de o'9cm, ou que o-
fLam 4e SoAmando em ótia ttajetonía )nLgna.to 
'ia. Ao encontitate.m 'te'iLa £ív/ie' 	c4•e.4 

g/Lupo4 4e. /tecovtuiapn - ou encontkacLm 
condições de 4e. mantet. - na me.dida em que 

• eneon-t'LaJLa,n um locas no qual podíam opc. - 
/Lak e44cz4 4elaçoeó. Io Síca 	e.viden-te 
quando sz consta-ta, em Cachoe-Lia Gcznde 

• • 	va'L.o4 sub-gxupoó que 4e con'st-taZ'am pc'i. 
te/em 4do 'chamados' po L  algum patente 

- 	amigo ou v'z'nho que chegou pznieJto 	ao 
iu'9ctk e depoL4 av4ou aos deniaJUs que. lia- 
vZa .te-vza d4ponZue4 na cvea." (Lindoso , 	• - 
1983:37) 

A existência de grupos com uma origérn comum, nas ocu 

paç6es, no parece ter ocorrido apenas em Cachoeira Grande. 

possível que, também em outras áreas de ocupação, os lavrado-

res que chegavam já tivessem laços anteriores entre si. Pude-

mos ver como, na ocupação de Tingu, em Nova Iguaçu, doze fa-

mílias,  vieram juntas de Cc51,atina,. no Espírito Santo. Já para 

Cachoeirinha, em flag&, foram cerca de trezentas famílias de la 
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vradorcs expulsos de fazendas localizadas nos municípios flu-

minen$es de Silva Jardim e 'rrajano de Moraes. Para a área do 

Imhê, em Campos, segundo Pureza, foram levados alguns lavrado 

res despejados da Fazenda do Largo, em São Jogo da Barra. (Pu 

reza, 1982:72) 

- 	O fato de haver laços anteriores, no entanto, no si 

nifica que novos laços, ou que novos grupos, no fossem forma 

dos em função das próprias ocupações. Mais ainda, a recorrr-

cia dos relatos sobre a origem diversa dos ocupantes, em cada 

urna das arcas, indica que o grupo dos ocupantes não se confun 

dia com os grupos menores, de existência anterior à ocupaço. 

lia mesmo referências a ocorrência de conflitos entre estes. 

Em Cidade das Meninas, em Duque de Caxias, por exem-

plo, um grupo de cerca de cem lavradores vindos de Nova Igua-

çu pouco tempo depois de inciada a ocupação, foi barrado pe-

los primeiros ocupantes. Alegavam estes que no havia mais es 

paço na área. Os outros, contudo, forçaram passagem e acaba - 

ram entrando de qualquer forma. 	No Imbé, lembra um de seus 

lideres, era preciso, enquanto se aguardava uma solução para 

o caso, ocupar os posseiros com atividades para a coletivida-

de. Isso porque, entre outras razcs, "o pe..soa pa»ado, an 

dava qaeendo ate- um b-at com o 

No Imb&, foi realizada uma pesquisa por dois tconi - 

cos do Departamento de Promoção e Organização Rural da SUPRA, 

(55) iJitima Flora, ediçEo do estado do Rio de Janeiro, 18/2 
1964, p2.. 
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Morvan de Paula Barbosa e Luiz Alvear Palermo, tendo em vista 

a desapropriação da área. A pesquisa, que resultou num relatô 

rio; foi feita de 21 a 23 de agosto de 1963. Segundo ela 	as 

famílias, embora proviessem em sua maioria de Campos, vinham 

também de diversos outros municípios. Aforã isso, inexisti - 

riam, além da habitação, que reunia mais çle uma família, ou-

tras formas de organização social, nem mesmo escolar ou gru-

pos de recreação. (Barbosa & Pa1erino, 1963:5) Conclui assim o 

relatório de forma eloquente: 	 . 

"Á ínexí4têncía de centno4 comuns de £ne-
'Le44e4 eatú'-Ldctde4, que lhes 4a.t.4açact 
ne4dade4 	undctinen-tctí.4 è £he& drn a,.3-n 
urna keatLva czatonornLct, bcz4-tct pa/ta que nZzo 
óe po44ct ca/tae.te/LIzCVL e66a coletividade co 
mo urna. eornundade." (Barbosa & Palerrno 
1963:2) 

De fato, a ação política tem um papel fundamental na 

conformação destes grupos. A nosso ver, entretanto, o discur-

so mobilizador só se mostra eficaz quando referido a contradi 

	

ções objetivas vividas pelos atores sociais. No se pode, as- 	 •1 

sim, atribuir as ocupações, como o faziam autoridades da épo- 

ca baseadas nos levantamentos e relatórios, simplesmente 	à 

ação de agitadores. Só é possível haver mobilização consisteri 

te, se há também uma população mobilizável. 	 1 

Ao que nos parece, os grupos de ocupantes, entendi - 

	

dos em sua forma mais ampla, não preexistiam às ações, sendo 	 1 

	

formados a partir e através delas. Numa tal situação, era de 	
1 

findamenta1 importância a existência de uma liderança indivi- 

	

dual. Era através do lídr, ao nível da representação externa, 	 1 

que, por sobre as especificidades, diferenças e divergências 
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dos sub-grupos, o gfipo dos ocupantes existia e se manifesta- 

va enquanto tal. - 	 - 

Observam Morvan Barbosa e Luiz Palermo, em seu rela-

tôrio, que as informações que buscavam eram obtidas, em sua 

grande maioria, somente através do líder, a quem chamavam de 

JP, unia vez que outros informantes, quando perguntados, des-

viavam o assunto. (Barbosa & Palarmo, 1963:2) Este fato é a-

pontado também pelos jornais, d no apenas no caso do Iriié. (56) 
Em Nagé, o principal 1íder de algumas ocupaçaes que vinham o-

correndo ali em meados de 1963, segundo Novos Rumos, era-  co-

nhecido como Pedro Capixaba. Era ele, de acordo com aquele jor 

nal, 'quern maJ-z-tÁnha es poucos e.n.te.nd'ne.nto4 po. Zve.s com c'. 

g/L.<-e.ÁJLo5, d.v.íd..'ícL cu -te.)ta3 e. eo-C.'..íct aCjun.s 	ZH.o.ó 	qu.. 

,,(57) noJuna.LmCJ1-te. 4u9Cnl en-tke o 	vadoJLes. 

(56) Em sua reportagem sobre a ocupação do Imbé, o jornal No-
vos Rumos, certamente querendo destacar as qualidades de 
liderança de José Pureza, bem como realçar as vantagens, 
a seu ver, de urna liderança centralizada para um movimen 
to, acaba sendo bastante revelador: 

a calina de. Puke.za que inpe.diu o choque 
en-t)e o3 camponeses e. o delegado, quando e. 
te te de.ubou os caseb,*tcs do acampame.n.to  
E e Pukezct quem o'en.a a v.Lda local. Todo.3 
04 p-'te.te;lde.n.t, c3 a4 .te'L'La.3 (que ja uao 	a 
2.000),- vim a ele expo" 4eu cao. A-te a9oka 
nenhum -tct'e seu pedido ne.ado. 

petos en-tcndJme.n - 
-t04 com os 'iep'Le.en-tantesda SUPRA, com 0,5 
deputado-.s, e e.Le quem ad!; n.i.t-a o 
que d& a3 Ln4 izaçe. 	po. onde pa.ó.a/t a 	e.4 - 
t'tada. E tudo L10 tendo ape;ia.3 um 	_g.azd 
conhec-me;i-to da jída e o JÇ'  ao p-ma-í' 
poL e-Cc mc.mo n06 d46c: 'Eu -sou -  qua.3 	a- 
naCabctc'." Novos Rumos, 26a 30/4/1963,p7. 

(57) Novos Rumos, 7 a 13/6/1963, p6. 	
a 

-'-- 	?'''• 	 -k"-J{---.- 
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Internamente, a direção era dividida em comissões que, 

entre outras coisas, regulavam a entrada dos pretendentes a 

um pedaço de terra. Elas avaliavam o caso de cada lavrador e 

sua família, e indicavam a área que deveria ocupar, além de 

dirimir quaisquer questões que pudessem surgir entre os lavra 

- dores. Em Vargem Grande, lembra um líder local, a comissão tarn 

b&m avaliava, no caso de um posseiro querer abandonar a área, 

as benfeitorias que ele havia deixado, para que não houvesse 

especulação-com a venda de posses. 

- Nem todas as ocupações parecem ter sido como a 	do 

Imb& que, na verdade, consistiu num acampamento às margens da 

área que se tinha em mira, na propriedade de um pequeno lavra 

dor da região. Os posseiros, muitas vezes, entravam direto na 

terra podendo, então, iniciar logo o cultivo ou esperar até-

que o seu caso fosse resolvido. Em todas as situações, contu-

do, a sua sobrevivência na área só era possível graças ao ex-

trativismo, à caça, à pesca e aos apoios e à solidariedade que 

recebiam. Isto porque, mesmo que cultivassem a terra, ela ain-

da não teria tido tempo para produzir. 

A extração e a venda de lenha e carvão, normalmente 

atividades, complementares- do lavrador, eram fundamentais nos 

momentos iniciais da ocupação. A instrução dada pela FALERJ 

aos lavradores, logo que entravam numa área, era, como lembra 

(58) No Imbé também, o lavrador que pretendia obter um pedaço 
de terra, deixava, com o encarregado dos registros, seu 
nome, o numero de familiares e quantos alqueires gosta - 
ria de cultivar. Depois disso, deveria aguardar ser cha-
mado. Novos rumos, 26 a 30/4/1963, p7. 

o 
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um de seus antigos dirigentes, a de que fizessem carvão e le- 
(59) 

nha. 	No caso de Capivari, por exemplo, a própria Associa- 

ção dos Lavradores de Duque de Caxias se encarregava de comer 

cializar parte da lenha retirada para comprar instrumentos a- 

gricolas e alimentos para os posseiros. (60)  Os grileiros, 	e 

alguns elementos que lhes eram próximos, utilizavam fatos co-

mo este para estigmatizar as lutas dos posseiros acusando-os, 

no raro, de ladr6es de lenha. (61) 

Igualmente vital para os ocupantes era o apoio e a so 

lidariedade de outros lavradores, e de outros setores da so- 

ciedadõ. No Imb, por exemplo, em que os lavradores 	tiveram 

que esperar sem nada produzir, foi marcante a presença de di-

versas entidades sindicais. Trabalhadores na Extração do Sal 

e em Produtos Químicos de Cabo Fio, Operários Navais de Ni- 

terói, Ferroviários da Leopoldina e o Conslho. Sindical 	de 

Campos forneceram alimentos, cobertores e roupas. O mesmo £ i-

zerarn os sargentos das Forças Armadas que visitaram os lavra-

dorés, e os Empregados na Indústria do Açúcar de Campos. (62) 

(59) Os lavradores despejados de Xerm, e que foram transferi. 
dos pelo governador Miguel Couto Filho, em 1955, para Ca 

• . 	simiro de Abreu, sobreviveram era parte, nos momentos mi 
- . 

	

	. dais de sua chegada, com os.gnero.s de subsist&ncia for 
necidos pela Secretaria de Agricultura do estado e com a 
venda de carvão. Imprensa Por)ular, 15/10/1955, p4. 

(60) Jornal do Brasil, 2/8/1962, 19 caderno, p5. 

(61) Jornal do Brasil, 3/8/1962, 19 caderno, p5. 

(62) Novos rumos, 26 a 30/4/1963, p7. Terra Livre, maio 	de 
l963 p5. 

Umantigo militante comunista lembra que os ferrovi5rios, 
os. operários navais, os rbdovirios de Niterõi e de Sio 
Gonçalo e o Conselho Sindical de Niterói ajudaram bastan 
te os lavradores em suas lutas. 

• - - 	 --#-.•• 



O apoio dos trabalhadores urbanos, e também de paria 

mentares, como os deputados federais Demistóclides Batista , 

Adio Pereira Nunes e o próprio Tenôrio Cavalcanti, o estadual 

Afonso Celso Nogueira Monteiro e o vereador campista Jacy Bar 

beto, foi, da mesma forma, fundamental para neutralizar a re-

pressão que se abatia sobre os lavradores. Além disso, eles os 

ajudavam nas manifestações organizadas nas cidades-, e pressio 

navam as autoridades para que os litígios fossem solucionados 

com a desapropriação das terras e sua entrega aos lavradores. 

Assim comoas resistências, asocupaç6es fizeram a-

florar divergências entre as instências de poder no tocante à 

resolução das quest6es. O caso do Núcleo Santa Alice, por exern 

pio, chegou a suscitar matérias nos jornais que afirmavam ha-

ver uma luta surda entre o Judiciário e o Executivo flurninen-

ses 63  Os lavradores, que dali haviam sido despejados em fins 

de 1961, tentaram, no começo de janeiro do ano seguinte, reo-

cupar as terras com o apoio da Sociedade dos Lávradores e Pos-

seiros de Pedra Lisa. Antes de fazê-lo, porém, teriam, segun-

do os jornais, consultado o agrônomo Irênio de Matos, execu - 

tor de chamado Plano de Ação Agrária do Governo estadual, que 

funcionava como um orgão vinculado à Secretaria do Trabalho e 

que lidava com a questão agrária no estado do Rio. Irênio, ain 

da de acordo com os jornais, não teria apontado problemas pa- 

ira o retorno dos 1avradors à área pois, embora em 	questão, 

as terras pertenceriam ao INIC. 

(63) Luta Dornocr5tica, 5/1/1962, p5. 
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No dia em que se tentava a retomada, o caminhão que 

levava oa lavradores foi interceptado pela polícia. Tratava - 

se de um caminhão da Secretaria do Trabalho emprestado à So-

ciedade de Pedra Lisa para 'o transporte de mercadoria. Teria 

havido resistôncia dos lavradores e a policia metralhou o ca-

minhão. Dois lavradores saíram feridos e cinq!ienta outros fo-

ram presos. O juiz Hirton Xavier da Mata, de Itaguai, que ha-

via decretado o despejo, diante da tentativa dos lavradores 

tarnb&rn déterminou a prisão de Irnio corno incitador da ocupa- 

ção. Pretendia ainda o juiz, enquadrar o executor do 	Plano 

Agrário na Lei de Segurança Nacional. A prisão de Irnio, pou 

co tempo depois, geraria fortes protestos por parte das orga-

nizaç6es camponesas e dos sindicatos de trabalhadores urba - 

(64) nos. 

Se em Santa Alice as diverg6ncias levaram a urna pron 

ta e forte repressão do movimento, nem sempre isso ocorreu, co 

mo se pode perceber pelo caso da região dos mananciais 	de 

água de Tingu, em Nova Iguaçu. A área foi ocupada em junho 

de 1962 sob a liderança de Sirnplício Rodrigues Rosa que, se-

gundo os jornais, era do PSD local, mesmo partido do então go 

- vernador do estado, Celso Peçanha. Imediatamente, o 	Governo 

do estado da Guanabara, 'que era abastecido por aqueles manan-

ciais, começou a pedir a expulsão dos lavradores. Alegava- se 

que eles poderiam contaminar 'a água. Ao mesmo tempo, iniciou-

se urna discussão em torno da questão da responsabilidade pelo 

(64) Luta Democrática: 4/1/1962, p2; 5/1/1962, p5; 6/1/1962 
p2. Ültirna Uor, edição do estado do Rio de Janeiro: 4/ 
1/1962, p2; 25/1/1962, p3; 26/1/1962,.p3; 3/2/1962, p2 
10/2/1962, p3. Terra Livre, fevereiro de 1962, p1. Jornal 
doflrasil 2/2/1962, 19 caderno, p7. 

11 
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despejo. Alegava o\governador Celso Peçanha que, uma vez que 

as terras eram administradas pelo Ministério da Agricultura , 

as providências cabiam ao Governo federal. Este contudo, tam-

bém parecia hesitar, limitando-se a emitir alguns relatórios 

sobre a situação. Enquanto isso, o movimento se ampliava com 

a vinda de lavradores de diversos pontos do estado e 	mesmo 

(65) de fora dele. 

Alguns jornais denunciavam d que chamavam de caráter 

eleitoreiro do movimento visto que, dali a poucos meses, 	em 

outubro de 1962, seriam realizadas eleiç6es. Diz o Jornal do 

Brasil: 

L
ín-

"O homem que õe apoou.. da4 -te/t.a4 de. 
gua e candidato a ue.'.eadoii., SrnpUc..Lo Ro-
dgae4 Rosa. Pc.&-tence. ao  PSV, rne4mo pcJL- 
.tido do goveuladc?/L. E -ea cabo ee&o ,1LaL 

• Po'L. Lsóo, tem a. pkoeçao da pofZc.La 1wn 
• nen4e, que, ape4at&. da g'.avdade da 4ítaa-

ço, e4-ta índídetente pok de..tvimí..nctçao de 
CeLo Pe.çanha. Este, pan. 4aa vez, e. candL 
da-to ao Senado e. no ctLek pen.den. 04 vo-to4 

• do4 po44eín.o4." (66) 

O movimento duraria cerca de três semanas. No dia 22 

de julho o Exercito ocuparia a área, expulsando os posseiros. 

Parte destes iria para Duque de Caxias, segundo os jornáis , 

ocupando terras na região de Xërm. (67) 

(65) Correio da Manhã: 22/6/1962, .19 caderno, p7; 23/6/1962 
19 caderno, p12; 26/6/1962., 19 caderno, p6; 27/6/1962, 19 
caderno p7; 28/6/1962, 19 caderno, p3. Jornal do Basil: 
23/6/1962, 19 caderno, p5; 27/6/1962, 19 caderno, p5; 28/ 
6/1962, 19 caderno, p5. última Hora, edição do estado do 
Rio de Janeiro, 26/6/1962, p2. 

(66) Jornal do Brasil, 8/7/1962, 19 caderno, p7. 

(67) Correio daNanh, 13/7/1962, 19 caderno, p12. Jornal do 
Brasil: 13/7/1962, 19 caderno, pS; 29/7/1962, 19 caderno, 
pi. 	•• 
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O caso cia ocupação de TinguEi nos permite perceber que, 

nem sempre, ás divergências entre os poderes resultaram 	em 

efeitos negativos imediatos para. os movimentos. Aqui, elas o-

casionaram urna momentânea paralisia da repressão, o que permi- 

tiu que a ocupação se expandisse. As ocorrências de 	Tinguá 

tambóm reforçam a multiplicidade cle fatores envolvidos 	numa 

ocupação, deixando claro como tais movimentos poderiam 	ter 

desdobramentos que extrapolavam o mero âmbito estadual. Al&n 

dos prováveis interesses político-eleitorai•s envolvidos 	na 

ocupação, havia tambrn uma disputa entre os estados do Rio cio 

Janeiro e da' Guanabara em torno da questão da água. Já desde 

o começo de 1962, os jornais davam conta daquela disputa so-

bre a utilização da água dos reservatórios localizados no Ler 

ritório fluminense. 
(68)  As ocupaç6es, assim, ainda que não de 

fdrma explícita, jogavam tambám, a nosso ver, com este dado. 

A partir de um estudo de oóupaçães de terras ocorri-

das no Peru, o historiador inglês Eric Hobsbawm elaborou urna 

tipologia geral para estas ações camponesas. A base desta ti-

pologia óa situação legal da terra, entendida tanto em ter - 

mos dos sistemas legais oficiais vigentes, quanto das normas 

de fato aceitas pelos. camponeses. A partir disso, três seriam 

os tipos possíveis de ocupações. O primeiro seriaa recupera - 

ção de terras tidas pelos camponeses como suas, mas que lhes 

teriam sido tomadas por meios, para eles, ilegítimos. O segun 

do seria o caso cia ocupação de uma terra aparentamente sem do 

no, ou pública. O terceiro, finalmente, seria aquele em que, 

(68) Jornal do Brasil, 2/2/1962, 19 caderno, p7. 



inquestionavelmente- a terra pertencia a algu&m que no os o-

cupantes. Neste caso, a ocupação seria uma "exp'topk.ação", unia 

ação revolucionária conscienteque só-ocorreria em movimentos 

camponeses influençiados por ideologias políticas modernas 

(Hobsbann, 1974: 120 a 122) Ainda de acordo com o autor, uma 

diferença básica entre este último tipo de ocupação e o pri - 

melro seria a de que, enquanto as ocupações modernas seriam um 

passo no sentido de um objetivo estratógico mais amplo, as o- 

cupações tradicionais, ou as retomadas de terras, seriam 	um 

fira em si mesmas. (Hobsbawrn, 1974: 128 e 129) 

• As. ocupaç5es de terras ocorridas no estado do Rio, nos 

anos que antecederam o Golpe de 1964, dificilmente 	poderiam 

ser enquadradas em um destes tipos, uma vez que reúnem carac-

terísticas dos três. São movimentos influenciados por ideolo-

gias políticas modernas, dirigiam-se para terras públicas, mas 

consideradas griladas, o que tamb&msignifica que punham em 

xeque o controle que alguém, exercia sobre aquelas terras. Além 

disso, algumas ocupaç6es se constituíam em retomadas de áreas 

sobre as quais os camponeses julgavam ter direitos. 

O que isto parece indicar e que os tipos de ocupa-

ção, na verdade, não são excludentes. Mesmo movimentos influ-

enciados por ideologias modernas, na acepção de Hobsbawm, po-

dem desenvolver aç6es com características mais tradicionais 

As feiç6es assumidas por um determinado movimento podem, in-

clusive, estar relacionadas à conjuntura em que ele se desen-

volve. Alem disso, o fato de haver uma liderança comunista à. 

frente de uma mobilização, não significa que sua base 	seja 

composta de camponeses comunistas, ou que tenham 	Interesses 

91 
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e projetos semelha?ites aos do 1der. Ao que nos parece, acre 

ditar que, simplesmente, mesmo nos processos revo1ucionirios, 

o camponês ao ocupar urna terra tem em vista não a terra, mas 

sim um outro objetivo final, como por exemplo a transforma-

ção da sociedade, seria tomar um movimento real pelo desejo 

das lideranças. 

A nosso ver, a tentativa de esboçar tipologias mais 

ou menos complexas que procurem classificar toda a realidade 

não se jonstitui numprocedimento suficientemente proficuo 

O mais importante seria buscar entender as rclaç6es que es-

tão em jogo em cada caso. 

3.3 - As desapropriações 

A desapropriação das terras em litigio era a prin 

cipal reivindicação dos lavradores, tanto nas resistências 

quanto nas ocupações, a partir de fins dos anos 1950. Ela 

aparece pela primeira vez, de forma mais clara, como 	urna 

exigência da 1 Confercncia dos Lavradores "e Trabalhadores A 

grícolas do Estado do Rio de Janeiro, realizada em Niterói 

de 28 a. 30 de agosto de 1959. Reivindicavam então os cam- 

poneses que as terras desapropriadas, lhes fossem vendidas a 

prazo. (69)  Mesmo antes que a desapropriação fosse 	listada 

como urna reivindicação oficial dos camponeses, no entanto, ela 

já havia sido aplicada pelo governador do estado, Miguel Cou- 

(69) Ültima hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 2/9 
1959, p2. 

- - 
	 ....... 	. 	-- 	. 	 . 
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to Filho, como vimos, as fazendas Limeira e Santo Antônio do 

Mato, em Nova Iguaçu. 

já o Código Civil, de 1917, previa, em seu 	artigo 

590, que a perda da propriedade imóvel poderia se dar median-

te desapropriação por necessidade ou utilidade pública.. Este 

mesmo preceito, consagrado pela Constituição de 1891, o 	foi 

também pelas de 1934 e de 1937.. E foi com base nos dispositi-

vos desta última Carta que, em 21 de junho de 1941, foi baixa 

do o Decreto-lei n9 3.365, que regulamentava a desapropriação 

por utilidade pública. (Santos, 1982:18 a 20) Com algumas pou 

cas alteraç6es, este Decreto-lei continuaria servindo de base 

para a aplicação de desapropriaç6és mesmo na vig&ncia da Cons 

tituição de 1946. 

Além da possibilidade de desapropriação por necessi-

dade ou utilidade pública, a Constituição de 1946 previa tam-

bôm a desapropriação por interesse social. No seu artigo 147, 

a Constituição de 1946 condicionava o uso da propriëdade 	ao 

bem-estar social, prevendo a "ja-tct díõtxíbuíçao da p'toptJedct 

de, com Lgaa.t opotunLdade pata todo4," com observância 	do 

que era disposto no parágrafo 16 do artigo 141. Segundo este, 

a desapropriação poderia ser feita por necessidade ou utilida 

de pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa 

indenização em dinheiro. (República dos Estados Unidos do Bra 

sil, 1951:63, 64 e 68) A desapropriação por interesse social, 

no entanto, só seria regulamentada em 10 de setembro de 1962, 

pela Lei n9 4.132.(70) 	 .. . 

(0) Ver página seguinte 	 . 

- --."--- 	 r,--.- 
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Já vimos que as lideranças camponesas explicam a mu-

dança no eixo de suas reivindícaçõos, do usucapião para a de-

sapropriação, dizendo que aquele se havia revelado um objeti-

vo inatingível. Denunciavam que os juízes, a quem cabia a de-

cisão sobre o usucapião, nunca o concediam aos lavradores, a-

liados que eram dos grileiros. Do fato, a desapropriação era 

urna atribuição da União, dos estados, dos municípios, do Dis-

trito Federal e dos territôrios. (Magalhães, 1970:2119) Trans 

feria-se a .soluç5o, assim, para a órbita do Poder Executivo , 

muito rnas suscctível clS pressões populares. 

Some-se a isto o fato dc que a desapropriação pode- 

ria trazer uma solução para os conflitos num lapso de 	tempo 

bem menor, urna vez que dependia de unia decisão governamental. 

E isto se aplica mesmo aos casos em que as terras ém litígio 

eram públicas, como acontecia sempre, de acordo com a argurnen 

taço das organizações camponesas. Como jâ vimos, as ocupa - 

ções, e também algumas resistências, ocorriam em terras consi 

deradas públicas e que teriam sido griladas. Mesmo assim, no 

entanto, a reivindicação dos lavradores era a desapropriação. 

(70) A Lei n9 4.132, de 10 de setembro de 1962, tinha apenas 
5 artigos. Ela definia os casos de interesse social, que 
iam desde o aprovei€amento de bens irnrodutivos ou pouco 
explorados, at& a proteço das florestas e dos cursos dt 
água, passando pelo estabelecimento e manutençeo de colô 
fias ou cooperativas, a manutenção de posseiros em torro 
nos urbanos e a construção de casaspopulares. A lei pre 
via, ainda, que o expropriante teria prazo de dois anos 
para efetivar a cesapropriaço e dar a terra o 	destino 
previsto. Em seu artigo 49 ela indicava, tambrn, que os 
bens desapropriados deveriam ser vendidos a quem estives 
se disposto a dar-lhes uma dcstinaço social. No restan- 

• te, inclusive o processo de justa indcnizaço, ela remo 
tia ao Decreto-lei n9 3.365 de 21 de junho de 1941, que 
regulamentava a desapropriaçao por utilidade pb1ica. 
(Magalhães, 1970:2115) 



r 

194 

A. questão que se coloca, diante disso, 	a .de 	como 

era possível que o Governo desapropriasse terras que já eram 

suas. Esta situação advinha do quadro, já traçado anteriormen 

te, de indefinição com relação a quais seriam as terras ptibl 

cas no estado. Assim, para que o Governo pudesse, simplesmente, 

expulsar os grileiros de suas propriedades, seria necessário, 

antes, identificá-las, reconstituir os seus limites. Para is-

so, o caminho que se apresentava era proceder a urna ampla a-

ção discriminatõria o que requereriat  um tempo demasiadamente 

longo e protelaria a solução dos litígios. Com  a desapropria- 

ção, entretanto, invertia-se o ônus da prova. O Governo deere 

tava a medida e depositava a quantia da indenização. 	Ocorre 

que, para que esta fosse para o bolso do dito dono, ele 	te- 

ria, antes, que provar ser o real proprietário da 

Desta forma, se se tratasse, de fato, de urna terra 	pública, 

o grileiro não poderia se beneficiar com adesapropriação. Es 

ta medida representava, assim, a solução mais rápida para os 

litígios, mesmo quando ocorriam em áreasque se suspeitava se 

rem públicas. (72) 

Eram basicamente os governos estaduais que, ate 1963, 

promoviam as medidas mais imediatas destinadas a resolver os 

problemas decorrentes da questão agrária no interior de seus 

(71) De acordo com o artigo .34, párEigrafo único, do Decreto - 
lei 3.365 de 21 de junho de 1941, que determinava o pro-
cesso e a indenização mesmo dos casos de desapropriação 
por interesse social, em caso de dúvida sobre o domínio 
da área visada, o preço pago ficaria em depósito aguar - 
dando a solução. (Magalhães, 1970:2122) 

5 

(72) Dados de entrevista.  
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respectivos territórios. O Rio de Janeiro no fugia a esta re 

gra e, ate aquele ano, ás desapropriações de terras que aqui 

foram feitas, o foram pelo Governo estadual. E para encami - 

nhar estas questões, foi criado em 1959, na administração do 

petebista Roberto Silveira, o Plano de Colonização e Aprovei-

tamento de Terras Devolutas e Próprias .do Estado, ou, como era 

chamado, Plano de Ação Agrária, já mencionado. O Plano encarr.i 

	

nhou diversas desapropriações até 1963 quando, com o 	início 

-da atuação da SUPRA, o Governo federal é que passou. a centra-

lizar as medidas concernentes à política agrária. 

Esta mudança de eixo está relacionada, a.nosso ver , 

ao próprio processo de politização da questão agrária. t ape-

nas no começo dos anos 1960 que o movimento camponês começa a 

assumir uma feição mais nacional, particularmente a partir do. 

congresso realizado em Belo Horizonte, em 1961. É este movi - 

mento qCe João Goulart vai procurar atrair para a órbita do 

Estado, promovendo a sua institucionalização e isolando as fac-

ções mais arredias. Insere-se nesta investida o forte empenho 

do Governo- feder al junto ao Congresso no sentido de que se de 

sencadeasse uma reforma agrágia no país. Como parte também cles 

ta política, como vimos, é que foi criada a SUPRA, que tinha, 

entre outras atribuições, a de planejar, promover e executar 

a reforma agrária no pais. 

Além das fazendas Limeira e Santo Antônio do Mato, 

	

em Nova Iguaçu, em 1958, o Governo estadual decrétou, 	entre 

1959 e 1963, através do Plano de Ação Agrária, a desapropria-

ção de dezoito áreas. Destas, onze se localizavam na Baixada 

e sete fora dela. Das de fora, duas - Paratimirim e Indepen- 

-F-.-- 	 .• 	 .; . 	 . 	---, 
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dncia - localizavam-se no município de Parati, 73  três-Lar 

go, Ponta do Largo e Atalho - em Saio Joio da Barra, uma - En-

genho do Mato - em Niterói, e uma - Rio das Ostras - em Casi-

miro de Abreu. As da Baixada eram: São Pedro e Tenente Pache- 

co, em Nova Iguaçu; São José da Boa Morte, em Cachoeiras 	de 

• Macacu; São Lourenço, Capivari, Penha-Caixão e Piranerna, 	em 

Duque de Caxias; Santa Alice, em Itagual; Vargem Grande, 	em 

Itaboraí e parte em Cachoeiras de Macacu; e Rio do Ouro e Ca-

choeiras, em Mag. 74  

Quanto ao Governo federal, foram dez as áreas do es- 

tado que tiveram sua desapropriação decretada através 	da 

SUPRA, a partir de 1963, apenas duas fora da Baixada. 	Foram 

elas: Penha-Caixão, Piranema, Capivari e Mato Grosso, em Du-

que de Caxias; Santa Alice, errt Itaguaí; Cachoeirinhae Tocaia, 

	

em Mag; Agro-Brasil, em Cachoeiras de Macacu; Floresta, 	em 

Paracanibi; e Imb&, em Campos. (75) 

(73) Decreto 6.897 de 13 de janeiro de.1960. Coleção Eduardo 
Martins. Não h, nos jornais consultados, reférências a 

• lutas em qualquer das duas fazendas. 

• (74) Decretos 6.896 de 13 de janeiro de 1960, 7.206 de 25 de 
novembro de 1960, 6.931 de 26 de fevereiro de 1960, 7.261 
de 4 cie janeiro de 1961, 7.588 de 21 de agosto de 1961 
7.154 de 13 de outubro de 1961, 7..891 de 25 de janeiro de 

• 1962, 7.975 de 26 de fevereiro de 1962 e 10.003 de 11 de 
janeiro de 1963, todos na Coleção Eduardo Martins. Decre 
to 7.264 de 14 de dezembro de 1960. Diário Oficial do Es 
tado do Rio de Janeiro, dezembro de 1960. Jornal do i3ra- 

• sil,. 8/8/1962, 19 caderno, p5. 

(75) Decreto 52.107 e 52.108 de 11 de junho de 1963, 52.320 de 

	

2 de agosto de 1963, 52.356 de 14 de agosto de 1963 	, 
53.404 de 13 de janeiro de 1964 e 53.650 de 2 de março de 
1964, todos na Coleção Eduardo Martins. 

MeM 

- 	 • 

r. 
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À quantidade de decretos de desapropriação não nos 

deve levar a conclusão, equiVocada, de que os litígios se ro-

solvess'cm, fácil e rapidamente no estado do Rio. O decreto era 

apenas urna das engrenagens de um complicado mecanismo que, se 

no tivesse a impulsioná-lo constantemente a força e o poder 

de pressão do campesinato e dos setores que lhe eram simptti- 

cos, emperrava a cada etapa de sua operação. 	- 

De fato, o decreto, por si.só, já representava 	uma 

vitôria, ainda que prcial, dos lavradores. Ele no era 	uma 

concessão, mas sim fruto de resistências, ocuoaç6es, manifes-

taç6es públicas, denúncias em jornais, ameaças de greve ernais 

uma série de outras formas de pressão. Mas no eram os lavra-

dores os únicos a pressionarem. Seus opositores faziam o mes-

mo, utilizando igualmente os mais diversos meios. Assim, en-

tre o decreto e a efetivação da desapropriação, com a coloni-

zação da ârea, como se dizia na época, havia um longo e tor - 

tuoso caminho a percorrer, no qual as condições de luta repro 

duziarn-se constantemente. (76) 

A partir do momento em que urna érea era decretada de 

utilidade pública, ou de interesse social, para fins de desa- 

propriaç.o, externava-se a intenção do Poder Público de 	en- 

trar na sua posse. Ficavam assim os proprietários, ou preLen-

sos proprietários, cientes de que seu domínio sobre a érea es 

tava em questão. (Santos, 1982:60 e 61) Como observa 	Arthur 

Pio dos Santos, entretanto, "o dcutc-to, ao ananc.czn. a ínUil - 

(76) Esta idéia da reprodução das condições de luta no 	caso 
fluminense nos foi sugerida por Afrnio Raul Garcia Jr. 

:-. 	- ....... 	. .- 
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çao do.Poden. PiibtLcode exp'topkLak dete.kmLnado bem, cka ce- 	- 

to4 d-.L1tcto4 em &avok do expvopkíante, 4cm, contado,, extLn - 

gaU. aquele. LnvLen.te6 ao mii.cZeLo do dom-Zn-Lo do expkop/-La - 

do." (Santos, 1982:66) 

Apenas nos casos em que a desapropriação fosse decla 

rada de urgncia, o juiz poderia mandar imitir o poder expro-

priante, provisoriart\ente, na posse da área, desde ue lhe fos 

se encaminhado pedido neste sentido,, num prazo máximo de 120 

dias a partir do decr,eto. Desta forma, dificultava-se as ações 

de despejo que estivessem incidindo sobre os lavradores. Para 

que isto se desse, contudo, era preciso que a quantia relati-

va à indenização do expropriado já tivesse sido depositada, o 

(77) que nem sempre ocorria. 

O decreto de desaprppriação, assim, não representa - 

va, necessariamente, à fim das investidas contra os lavrado - 

res. Em alguns casos elas eram temporariamente suspensas. Em 

• outros, porém,. as ameaças, violências e despejos persistiam.78  

A demora na realização dos depósitos relativos à de-

sapropriação parecia ser uma constante, constituindo-se, des-

ta forma, numa das causas da persistência de tens6es em diver 

sas áreas. Ja em abril de 1961, a FALERJ, atrav&s de José Pu- 
- 	 • 	 1 

reza, denunciava a continuada ameaça de despejo, mesmo 	nas 

(77) Ver o decreto 3.365 de 21 de junho de 1941. (Magalhaes  
1970:2120) 

(78) Dizia Manoel Ferreira de Lima, em agosto de 1962, que, a 
pesar do decreto de desapropriação de-Vargem Grande, con 	

1 
tinuavam ali as investidas do grileiros. Era iminente um 
choque entre os lavradores e eles. Luta DemocrEitica, 24/ 	 1 

8/1962, p5. 	 1 

• ---';----r 	
- 
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ireas beneficiadas por decretos de desapropriação, o que se de 

via, segundo ele, ao fato de no ter o Governo feito os depô-

sitos. A federação, assim, reclamava a realização desta medi- 

da. (79) 

A insistente domara na realização do depósito devia- 

se a causas diversas, que poderiam ir de urna possível 	falta 

de empenho real em resolver os problemas, ate-  à falta de re-

cursos. Arthur Pio dos Santos observa que o decreto no obri-

ga o Poder Público a efetivar a desapropriação. Ele pode revo 

gá-ló, deixar que se extinga a sua validade ou desistir 	da 

ação. Ele pode lançar mo do decreto apenas para induzir 	as 

partes em luta e chegarem .a um acordo. (Santos, 1982: 66 e 67) 

No caso específico do estado do Rio, porém, a no efetivação 

da desapropriaço, durante o prazo de vigôncia do decreto, lo 

vava a reprodução de tenso e das lutas. PQr isso mesmo, algu 

mas fazendas tiveram sua desapropriação decretada mais de uma 

vez. Santa Alice, em Itaguaí, por exemplo, foi declarada 	de 

interesse para fins de desapropriação por duas vezes: uma pe-

lo Governo estadual e outra pelo federal. 

A multiplicidade de decretõs incidindo sobre uma mes 

ma área tambóm poderia ser. uma forma de aguardar uma solução 

definitiva, ou mesmo de postergar esta.soluço, ao mesmo tem-

p0 em que se evitava que os lavradores fossem despejados. Al-

gumas vezes, o decreto tinha que ser retificado por um ou ou-

tro decreto, corno ocorreu com as fazendas Capivari, Penha-Cai 

(79) NOVOS Rumos, 14 a 20/4/1961, p2. 
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xão e Piranema, em Caxias. Elas foram declaradas de utilidade 

pública para fins do desapropriação, pela primeira vez, em a-

gosto de 1962 pelo governador Carvalho Janotti. Ainda cm de-

zembro daquele ano, um outro decreto relativo àquelas arcas 

seria assinado pelo mesmo governador. Um terceiro decreto vi-

ria já da parte do Governo federal em abril de 1963. Este de- 

creto, no entanto, no previa que a desapropriação 	deveria 

ser feita em regime de urgência, o que dificultaria a imissão 

da SUPRA na posse da área. Alem disso, ele continha um erro 

na metragem de Capivari e de Piranema. Assim, um novo decreto 

seria assinado cerca de quatro meses depois. 

• . 	 preciso lembrar que se o decreto, por si só, 	não 

representava a solução e--.não punha fim à tensão, ele 	também 

não terminava com as ocupaç6es. Quanto mais famílias entras -. 

sem antes de se dar a colonização, mais poderiam. obter ter- 

ras. Tal ocorreu, por exemplo, na Fazenda Vargem Grande, 	em 

Itaboraí. Ali, de acordo comi  um dos líderes da região, 	havia 

uma luta que teve sua origem na tentativa do proprietário 	de 

expandir sua criação de gado. Para tanto, ele começou a avan- 

çar sobre os sítios dos parceiros que ali-residiam e que 	lhe 

davam a terça de alguns produtos como-o arroz, o aipim e a ba- 

nana. Os parceiros, contudo, resistiram-ao que 	representava 

o seu despejo da terra. Desta resistência resultou, em 	fins 
• 

de fevereiro de 1962, a desapropriação da fazenda pelo Gover- 

no estadual. (80) A partir do decreto de desapropriação, novos 

(80) 	Dados de entrevista. 	Última Hora, edição do estado do Rio 
de Janeiro: 	30/11/1961, p2.: 	12/12/1961, p2. 	Luta Domocr 
tica, 	24/1/1962, 	p5. 	Decreto 7.975 de 26 de fevereiro de.  
1962, 	Coleção Eduardo Martins. 	 • 

. 	
---- 	-.--,--- 
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lavradores, incentivados em grande parte pela FALERJ, começa-

ram a chegar, ocupando as áreas antes destinadas apastagem.8  

.Tambrn em Magó podemos observar um processo sernelhan 

te. Ali, na área pertencente à Amórica Fabril, segundo Maria 

Jose Lindoso, a maioria dos lavradores que, depois, permanece 

riam no local, chegou após o decreto de desapropriação das ter 

ras. (Silveira Lindoso, 1984:37).. 

Uma das razes para isso, a nosso ver, residiria no 

fato de que, ao decretar a desapropriação de uma área, o Go-

verno aprofundava a. deslegitimação das pretensões e do contro 

le dos grileiros sobre ela. Desta forma, abria-se a brecha pa 

ra a entrada de novos lavradores. 

Se as desapropriaç6es só se consumavam após a reali-

zação do depósito, urna vez que sem indenização o poder expro-

priante não poderia se imitir na posse da área, a imissão, por 

seu turno, não eram uma decorrôncia automática do depósito 

Ela dependia de urna decisão do juiz dos Feitos da Fazenda Pú- 

blica, que poderia não concedê-la. No caso de Capivari, 	por 

exemplo, o juiz embargou a imissão da SUPRA na posse da fazen 

da porque o decreto de desapropriação não trazia a cláusula 

de urg&ncia. Isto obrigou a produção de um novo decreto. (82) 

Já no Imbó, a imissão foi negada urna primeira vez por conside 

rar o juiz que a quantia depositada não correspondia ao real 

valor das terras. (83) 

(81) orrciodanhã: 25/9/1962,19 caderno,plO; 27/9/1962, l9caderno, '8. 
(82) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 18/7/196Z p2. 

(83) Ültima Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 3/7/1963, p3. 

- 	.. - 	
.... 	... 
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As indeniziç&s eram arbitradas com base no valor de 

clarado das propriedades pari fins de lançamento do 	Imposto 

Territorial Rural. Ocorre que, para reduzir a sua cota no im-

posto, alguns proprietários, ou pretensos proprietrios, sub-

avaliavam suas terras, ou deixavam de atualizar seu valor ca-

dastral. Com  a intensificação das desapropriação, entretanto, 

vendo nelas uma possibilidade de lucro, ou mesmo com a preten 

são de inviabilizar a tomada de suas terras, proprietários co 

•meçaram a lançar novos valores para:estas. t isso que o Jor-

nal do Brasil denuncia em junho de 1963: 

• "Outo Zeblneno que e.-.s't2 oco-enc(o no e.tt 
do do Rio e. e. do conhecinien-'o das cwtc - 

dades: p&cp e.ia/tJo4 que 	han te'L'Las scm 
qaaLquen. va-eo'i, e. que. ha 10 ou 20 an. n o-ao 

• pagavam mpo.-o4, e.sLtio ao'tendo a-ó Pe. - 

• eu-'.cts, Aepa,~,tíç õ es etctduczJ e. ca-c' - 

7L404, atualizando .4inpos-to4, aceii-taido 	a. 
docunientaçao, e. Lançando ótLa.s pkop'ieda - 

de4 com t'aeoke6 -upCJL-ioke6 ao aue. JLeaLmen 
• te vaLem. Espc&a!n, com -L5o, 	beeZco 

nas exp)Lop'L-Laçoe4, no caso da con4wnaçaLo 
da keoJLma agiza."(84) 

Sé o depósito não garantia a missão, esta, por sua 

vez, também não parecia garantir a posse de facto, apesar de 

garantí-la de jure. Quanto a isso, o caso dd Imbó ó bastante 

eloqüente. A SUPRA foi imitida na posse da área no dia 29 de 

julho de 1963, cerca de um mós e meio após o decreto de desa- 

propriação. Mesmo tendo sido feita a jmissão, os 	lavradores 

ainda reclamavam, em fins de fevereiro de 1964, isto &, sete 

meses depois, que a colonização das terras não havia seíni - 

dado. Isto porque os proprietários da região a vinham impe - 

(84) Jornal do Brasil, 30/6/1963, 19 caderno, p25. 

- ••' 	
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dindo constantemente. (85) 

Logo após a imissão da SUPRA na posse do Imbê começa 

ram a circular, naquela região, boatos de que a superintend&n 

cia havia cometido erros na demarcação da área. Em vista dis-

so, não soiente os grandes proprietEtrios, mas tamb&n os mé-

dios e os pequenos que ali havia seriam atingidos pela dosa - 

propriação. Tais noticias teriam criado um forte clima de ten 

são na região, forçando a SUPRA a desmentidos. Segundo 	nota 

assinada por Jõão Pinheiro Neto, superintendente do orgão, as 

acusaç6e constituíam urna tentativa dos "veUio.s pi 	lçjiO5 d 

£atndic 'c.00 e.ego.Z. -ta" no sentido de barrar a ação 	do 

Governo. (86)  

Segundo denúncias veiculadas pelos jornais, os fazen 

deiros vinham impedindo que lavradores ocupassem a área e tarn 

bem que os técnicos da SUPRA procedessem ao trabalho de dernar 

cação. Eles estariam ameaçando resistir a bala, Caso as ter-

ras fossem divididas. Diziam as notícias que homens, portando 

armamento pesado, estariam circulando tela região. (87) 

Em meio a tudo isso, um lavrador foi morto na região 

e um técnico da SUPRA espancado e preso quando ali fazia medi 

(85) Luta Damocrtica, 30/7/63, p2. Jornal do Brasil, 26/2 
1964, 19 caderno, p5. 

(86) Novos Rumos, 11 a 17/10/1963, p3. Última Hora, edição do 
estado do Rio de Janeiro, 4/9/1963, p3. 

(87) Jornal do Brasil, 3/10/1963, 19 caderno, p14. Última Ho-
ra, ec1i.ço do estado do Rio de Janeiro: 7/10/131  pTi 
710/1963, p3; 14/10/1963, p6. Luta Denocrtica, 13 	e 
14/10/1963,. p2. 
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ç6es. A Superintendência teria chegado, diante disso, a pedir 

garantias ao secretario de Segurança do estado. Tais fatos te 

- riam levado, ainaa, a que fosse criada, na Assemb1ia Legisla 

tiva, unia Comissão Parlamentar de Inquérito das Terras, com o 

objetivo de investigar os litígios que vinham ocorrendo 	no 

estado. (88)  

O caso do Imbé deixa bastante claro que também 	os 

prcprietrios empregavam outros meios, alm dos legais, 	para 

fazerem valer os seus interesses, marcar o seu poder político 

e o seu controle sobre a terra. Poderiam mesmo ir contra 	a 

prôpria lei e as decis6es judiciais, empregando a 	violência 

armada abetamente. E ali onde tinham força, como no Norte do 

estado, chegavam a obrigar os próprios orgãos governamentais 

a pedirem garantias policiais para o exercício dê suas 	fun- 

çaes. 

Também em outras regi6es do estado, a reação dos pro 

prietrios às mobilizaç6es camponesas parece ter sido violen-

ta. Notícias veiculadas em março de 1964 davam conta de que 

fazendeiros de Barra Mansa, Barra do Pirai e Rio Claro esta-

riam impedindo, por força das armas, que se reunissem o$ sin-

dicatos 'de lavradores locais. A SUPRA teria, inclusive, pedi-

do ao secretario de Segurança, Herval Basílio, garantias pa-

ra o funcionamento daquelas entidades. Relacionando-se com is 

so, circulavam também notícias, naquele niesmo período,. e que 

o funcionário da SUPRA, Elias Araújo, teria sido sequestrado 

(88) Jornal do Brasil: 13/10/1963, 19 caderno, piO; 15/10/1963, 19 
caderno, p12. ÚTtia_Hora, edição do estado do Rio de Ja 
neiro: 7/10/1963, p:5; 8/I0/163, p3; 12/10/1963, p3; 14/10/1963 , 
p2 e 6. Luta Democrática: 8/10/1963, p5; 9/10/1963, p5. 

- 	---- 	-'-v-  --- 
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por fazendeiros na estrada que ligava os municipios de Sapu-

caia e Carmo. (89) 

Ao que nos parece, tais dados indicam que, mesmo sen 

do feitas as devidas relativizaç6cs, ali onde osproprieti - 

rios, tradicionalmente, gozavam de prestigio e poder, exercen 

do forte dominação sobre os lavradores, qualquer movimentação 

ou organização, pDrmenores que fossem, assumiam um inadmissí-

vel tom de desafio. Deviam, por isso mesmo, ser reprimidos de 

forma exemplar. E se o Governo se recusava a desempenhar esta 

tarefa, eles mesmos a desempenhariam, até mesmo contra o Go-

verno. 

Um 'ultimo aspecto para o qual gostaríamos de chamar 

a atenção, no tocante à questão das desapropriações, e o 	de 

que nem mesrno a posse de fato da terra pelo poder exproprian-. 

te parecia garantir o fim dos litígios. Na verdade poderia ha 

ver, após a imissão de posse, disputas entre as organizações 

camponesas e o Governo em torno da colonização das terras de-

sapropriadas. As organizações buscavam participar decisivarnen 

te na determinação de quem deveria ter acesso aos lotes, e na 

própria delimitação dos mesmos, o que poderia gerar atritos 

com os tócnicos do Governo. 

O caso da Fazenda Floresta, em Paracambi, & bastante 

ilustrativo. Ali tamb&m os grileiros recusavam-se a abandonar 

a área, mesmo após ter sido concedida a imissão de posse. Re-

solvido, por&rn, este problema, um outro começou a se apresen- 

(89) Jornal do Brasil, 6/3/1964, 19cadcrno, p5. Ültima Hora, e-
diço do estado do Rio de Janeiro, 7/3/1964, p2 . 

.- ....................- 
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tar. O presidente do sindicato dos lavradores de Paracarnbi, e 

líder da ocupação da fazenda, Odrio de Oliveira, acusava os 

agrônomos designados pela SUPRA para fazerem o levantamento 

da área 'e demarcar os lotes de serem ligados aos 	grileiros. 

Segundo Odrio, os capangas e vigias de gado dos grileiros 

considerados pessoas no gratas pelo sindicato, haviam sido 

listados pelos técnicos da SUPRA como lavradores e iriam re-

ceber lotes. Com  isso, persistiriam as- ameaças. (9 0) 

Vemos, assim, que a desapropriação, reivindicada pe- 

los camponeses a partir de fins dos anos 1950, 	representava 

um processo bastante complexo que, a cada passo, abria bre-

chas para - a reprodução das condições de luta, o que obrigava 

os lavradores a uma permanente mbbilizaço. 

3.4 - O "barril de p6ivora" 

Pode-se perceber uma intensificação das lutas campo-

nesas no estado do Rio de Janeiro, a. partir do meados de 1963.  

No começo de abril, daquele ano,, deu-se a ocupação do 	Imb&. 

Poucos dias depois, seria a vez da fazenda Maria Paula, 	em 

São Gonçalo, retomada por lavradores que. de lã haviam 	sido 

despejados, e que .se encontravam entrincheirados, pronto's pa- 

ra resistir a uma nova expulsão. Üitima Hora qualificava 	o 

conflito de Maria Paula como 	unia ten-te da luta ce 6e. 

Vtctva em todo o etado do Rio pela poe da teitta." 93' N Li 

(90)Luta Democrática: 16/7/1963, p5; 4/9/196, p2. 

(91) Última Hora, edição do estado do' Rio de Janeiro: 16/4/1963 
p2; 17/4/1963, p2. 

r 	.TT: 	 -,..-... .... 
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nal daquele mesmo môs, cerca de 3000:  camponeses 	realizaram 

uma passeata pelo centro de Nlterôi, depois de se concentra - 

rema cm frente à Assembléia Legislativa e ao Palácio do Ingá. 

Promovida pela FALEPJ, a manifestação tinha por objetivo rei-

vindicar a execução imediata da reforma agrária no estado. (92) 

Já no começo de maio, outra grande ocupação se veri-

ficaria, agora, na Fazenda Cachoeirinha, em Mag&. Em torno de 

450 lavradores entraram nas terras que consideravam devolutas, 

e hastearam a bandeiríi da FALERJ. Despejados poucos dias de-

pois, os lavradores retornaram e reocuparam as terras, erguen 

do novamente suas choupanas, liderados pelo Sindicato dos Pe-

quenos Lavradores e Produtores Autônomos de Maga. A população 

no local, como vimos, foi crescendo com a chegada de novos la 

vradores. Em vista disso, foi-ocupada tambômn a vizinha Fazen-

da do General Carvalho, o que teria causado certo temor na ci 

dade de Maga. A fazenda distava apenas cerca de 50 quilôme - 

tros do centro da cidade e, diante disso, alguns comerciantes, 

- receosos de que os camponeses também viessem a invadí-lo, fe-

charam suas portas. O temor, no entanto, teria sido rapidamen 

te desfeito. (93)  

-Ainda em fins de maio, duas outras noticias viriam re 

forçar este quadro. A primeira delas,, a da ocupação da Fazen- 

da Floresta, em Paracambi, pôr 200 lavradores liderados 	por 

Odário de Oliveira. A segunda era a de que Brulio Rodr'igues, 

(92) Última flora, edição do estado do Rio de Janeiro, 30/4 
1963, p2. 

(93) 61tiraflori, edição do estado do Rio de Janeir 	3/5/1963, p2; 
4/5/i3, 132; 8/5/1963, p2; 13/5/1963, p3; 15/5/1963, p2. 

- - 	.. 	- 	
-. 	- 	,:...................... 



da FALERJ, planejava uma marcha de lavradores expulsos de di-

versas regiões pelo município de Itaguaí. Embora o líder af ir 

masse.que "a ma'tcha do4 4eni-te/L'ta e pac1ca e o que eic4 que 

atem e apena4 a/tcVL o campo pcl/Lct te/L o que come/t", a manifesta-

ção vinha causando certo temor. 

Última Hora falava, então, de um agravamento da si-

tuação no campo no estado. Para fazer face a isto, segundo o 

jornal, líderes sindicais, estudantis e camponeses resolveram 

criar, em maio de 1963, um Conselho Estadual de Defesa do Ho-

mem do Campo. De acordo com o Jornal do Brasil, havia em me-- 

dia cinco ocupações de terras por ms no estado, e igual nume 

ro de despejos judiciais. Embora as organizações 	camponesas 

tivessem como alvo as terras públicas que vinham sendo grua-

das, algumas ãrea.s de propriedade legítima estariam come - 

çando a ser ocupadas. (95) 

Completando este quadro, começam a surgir, também em 

meados de 1963, notícias sobre descontentamento de camponeses 

de municípios de fora da Baixada Fluminense. Falava-se da cres 

cente organização e da disposição de luta dos lavradores de 

Três Rios, Vassouras, Trajano de Moraes, Silva Jardim e Valen 

(96) 	 - ça. 	Embora a disposição de luta tenha, praticamente, fica 

(94) Luta Democrática, 21/5/1963, p2. Última Hora, edição do 
estado do Rio de Janeiro: 21/5/1963, p2; 27/5/196.3, p3. 

(95) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 21/5 / 
1963, p2. Jornal do Brasil, 30/6/1963, 19 caderno,p25. 

• (96) Terra Livre: abril de 1963, p7; fevereiro de 1964 1V  p6 . 	. 

Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 9/5/1963, 	 1 

p2. Liga, 21/8/19.63,,p3. 	 . 

................................................•.. -.- 	 .... 
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do apenas no papel, estas noticias, em conjunto comas demais, 

contribuiam para a conformação-de uma impressão de forte fer-

mentação camponesa. 

Ao mesmo tempo cm que esta intensificaç5ko se dava, co 

meçavam a surgir denúncias nos jornais de que os propriet 	- 

rios fluminenses estariam adquirindo armamento pesado. 'Alarma 

dos com o número de ocupaçEes e com as desapropriaç6es que a 

elas se seguiam, eles estariam dispostos, segundo os jornais, 

a reagir de forma violenta e organizada à reforma agrária no 

estado. Para tanto, de acordo com últim Hora, os proprietE - 

rios campistas, por exemplo, teriam criado uma "caixinha" que 

estaria sendo utilizada para comprar armas, subvencionar par-

lamentares e tambóm jornais. (97) 

A reação dos proprietários rurais era confirmada por. 

Ieda França, diretora da FARERJ. Dizia ela ao Jornal do Bra - 

sil, em junho de 1963, que os proprietários estavam se arman-

do, "aCaItmado4 com o amb-í.ente de agítação, e. d.ípo.to4 a kea- 

9k cona quaqe 	nva.o de. suas tettas." (98)  

O próprio secretario do Interior e Justiça, Hamilton 

Xavier, bem como o vice-governador do estado, Jogo Batista da 

Costa, seriam acusados de terem participado de reuniaes 	de 

proprietários de Itabora, Nag&, Cachoeiras de Macacu e 	Rio 

Bonito, com o objetivo de formar grupos de resistôncia no es-

tado. O Estado de São Paulo confirma a presença do .secretário 

- 	(97) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 5/6 
1963, p3. 

(98) Jornal do Brasil, 30/6/1963, 19 caderno, p25. 
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nas runi6cs. Segundo o jornal, os proprictrios iriam' fazer 

frenLe ?i "ndutLa de £nva6eô" que os grupos comunistas haviam ins 

tituido no estado do Rio. (99) 

Inserem-se também neste processo de reaço dos pro - 

prietrios as informaçaes, já vistas, de prisões, 	sequestro 

e espancamento de funcionários da SUPRA, bem como de impedi - 

mento ao funcionamento de sindicatos camponeses em determina-

dos municípios do estado. 

Compondo ainda a cena de oposição a mobilização cam-

ponesa, os jornais apontam para aquilo que seria um' endureci-

mento do Judiciário fluminense. Juízes como Nicolau Mary Jr, 

de Mag. Nelson Martins Ferreira, de Duque de Caxias, e Erní - 

lio do Carmo, de Paracambi, são referidos como dispensando um 

tratamento. hcstil aos lavradores, mandando executar ordens de' 

despejo to lcgo expiravam os decretos de desapropriação, 	e 

decretando a prisão e processo com base na Lei de Segurança Na 

cional de lideranças camponesas. Para eles, as ocupações . de 

terras eram movimentos dirigidos que visavam a subversão da 

ordem. (100)  Assim, em Magé, por exemplo, as ocupações resulta 

ram na decrêtaço da prisão preventiva, entre outros, do lí-

der Manoel Ferreira de Lima, e o seu enquadramento na Lei de 

Segurança Nacional. (101) 

( 99) Ültima_Hora, edição do estado do Rio de Janeiro: 17/12/ 
1963, p2; 15/1/1964, p3. O Estado de São Paulo, 17/12 / 
1963, p13.  

(100) Jornal doBrasil: 6/6/1963, 19 caderno, p5; 9/6/1963 
19 caderno, p21. 

(101) Oltirna Hora, edição do Estado do Rio de Janeiro: 10/6/1963, 
p2; 24/6/1963, p3. 
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Some-se a isto o fato de que a i.misso da SUPRA na 

posse de algumas das fazendas desapropriadas vinha sendo nega 

da pelo Juizo dos Feitos da Fazenda Pública, alegando 	serem 

insuficientes as quantias depositadas como indenização. Sus - 

tentava a SUPPA, num relatório publicado em fins de nvembro 

de 1963, que autoridades administrativas, judiciárias e poli-

- dais do estado estavam defendendo os interesses dos latifun- 

diários, procurando impedir as desapropriaç6es de terras 	no 

território fluminense. De acordo com o relatório, o processo 

utilizado era o das certid6es falsas, através das quais 	as 

propriedades eram ficticiamente valorizadas em até 20 	vezes 

o seu preço real. Entre as áreas cm que isto vinha ocorrendo, 

.citava: Imbé, em Campos, Cachoeirinha, em Magé, e Floresta , 

em Paracambi. (102)  

Reproduziam-se, assim, as condições de luta e alimen 

tava-se. o clima de tensão e insegurança, existente entre os la 

vradores. Em Capivari, Duque de Caxias, estes processos cria-

ram condições para um levante camponês de fortes repercussões, 

em junho de 1963. 

Estavam marcados, para aquele mês, os despejos 	dos 

lavradores que ocupavam três áreas da Baixada: o Parque Capi-

vari, em Caxias, a Fazenda Cachoeirinha, em 11agé, e a Fazenda 

Floresta, em Paracambi. O de Magé era considerado mais premen 

te pelas autoridades fluminenses. Quanto às outras duas áreas, 

o Governo federal teria entrado em contato com os juízes das 

(102) Jorri1 do Brasil, 24/11/1963, 19 caderno, p40. 
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respectivas comarcas, Nelson Martins Ferreira e Emílio do Car 

no, solicitando que os despejas não fossem efetivados, 	uma 

vez que a desapropriação de ambas estava prestes a se consu - 

mar. Os magistrados, no entanto, de acordo com os jornais, re 

cusavam-se a suspender a medida baseados, apenas, numa decla-

ração de intenções do Governo. (103) 

No dia 6 de junho os lavradores de Maga foram despe-

jados. Pouco depois veio a expulsão em Paracambl. Os prôximos 

seriam os camponeses de Capivari, conforme 3*ã vinha sendo a-

nunciado. (104) 

Como vimos, a área de Capivari havia sido objeto de 

vrios decretos de desapropriação sem que, no entanto, a medi 

da chegasse a se consumar. Tal situação mantinha os lavrado - 

res em estado,de constante sobressalto. Assim, quando o novo- 

despejo foi marcado para junho de 1963," eles começaram a 	se 

mohiliiar para uma resistência mais incisiva. Antes que o dês 

pejo .ocorresse, porém, a SUPRA depositou a indenização relati 

vã a desapropriação da área no Cartório dos Feitos da Fazenda 

Pública em Niterôi. (105) 

Apesar disso, as noticias que circulavam na região, 

veicuiadas inclusive por programas de rádio, eram de que odes 

(103) Jornal do Brasil, 6/6/1963, 19 caderno, p5. 

(104) Jornal do Brasil: 8/6/1963, 19 caderno, p5; 9/6/1963, 
19 caderno, p21. Oltima Hora.. edição do estado do 	Rio 
de Janeiro: 7/6/1963, p2; 10/6/1963 p2. 

(105) Ültima Flora, edição do estado do Rio de Janeiro, 20/6 / 
- 	1963, p3. 
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pejo se realizaria. Assim, terminou estourando, de 	qualquer 

forma, a rebelião de Capivari. Lavradores de diversas regi6cs 

rumaram para o local, cavaram trincheiras e, armados, aguarda 

vam a chegada da polícia. O comando da operação, a princípio 

nas n'aos de lideranças da Associação dos Lavradores de Duque 

de Caxias, foi tomado pelo padre Aníbal Mendes que, juntamen-

te com alguns homens de Nova Iguaçu, havia acorrido a Capiva-

ri. Diversas pessoas foram presas pelos lavradores e mantidas 

comorefans: um sargento é dois soldados de um posto da 	PM 	- 

das imediaç6es; um vereador de Caxias; vários jornalistas que 

cobriam os fatos; e algumas prostitutas de uma boate próxima. 

Tarnh&m circulavam noticias de que casas de armas de Caxias ha 

(106) viam si--do saqueadas. 

A rebelião que, segundo Novos Rumos, era "uma 	£Lço 

pata 	o 	Gove.'.no 	do 	e.4.tczdo e. pcz»a todo aquce.s que kea4dctnai, 

a 4oeuçao do pkobZe.ma", foi desarticulada, pouco tempo depois, 

com a prisão de Anibal e de alguns lavradores. Os 	restantes 

se desmobilizaram tamb&m ante a notícia da realização do depô 

sito e da breve regu1arizaço de sua situação. (107) 

(106) Oltima.Hora, edição do estado do Rio de Janeiro: 22/6 
1963, p2;  24/6/1963, p3 e 7. .0 Dia, 21/6/1963, p7. Luta 
Democrática, 21/6/1963, p2. Jornal do Brasil: 21/6/19637 
19 caderno, p8; 22/6/1963, 19 caderno, pS; 25/6/1963, 19 
caderno, p12. Novos Rumos, 28 de junho a 4 de julho de 
1963, p7. 

(107) Novos Rumos, 28 de junho a 4 de julho de 1963, p7. Citi 
me flora, cdiço do estado do Rio de Janeiro, 24/6/U)63, 
p3 e 7. Jornal do Brasil, 21/6/1963, 19 caderno, p8. 
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Os eventos de Capivari reforçam uma imagem, que j 

vinha circulando, do estado do Rio como área de forte agita - 

ço no campo. Falava-se que o campesinato fluminense estava 

sendo preparado para guerrilhas e o presidente da FARERJ, Fran 

celino França, escrevia a Jango, ao Ministro da Justiça e ao 

presidente da Confederação Rural Brasileira, Iris Meinberg, 

• protestando contra "o ctLma de de•4oltden, e salta de gaantia. 

- da pitopiti.edade poieuea't no Rio. (108)  

(108) Correio daManhã , 26/6/1963, 19 caderno, p3. Jornal do 
Brasil, 30771963, 19 caderno, p25. 

Já cn meados.de  1962 quando da ocupação das áreas de m 
nanciais de Tingu, em Nova Iguaçu, o articulista Car - 
los Pinto, numa matéria intitulada "V :nactme.n-to noe - 
-'ado do RLo afeançct poponç.oc ctbu'z.da31', e publicadae 

• lo Jornal do Brasil, associava o movimento a um 	plano 
subversivo que previa a tomada de pontos estratégicos :o 
estado: 

"Paae.Camente ao cakãtek 	eon.a'1.o 
do p'.obema, acaba de 	denunciada 
ao p 4.de!1te Joao GouJLa. 	a. p'z.epa'ta- 
çode um mov-Lrnento 4Lbvek-s.Lvo neto o 
na 'Leao de Tu2ua, mas em a/tea4 e5- 

• a.teçj.Lcaó do estado do. Ro. 0b4eva-
dote4 aLkniarn que a. tomada de tit•a 
e os £o.eame}t-to4 '! 4anC(o keafzctdc:.S 
poi, gente que conhece -ta-t.ica degue'z.- 
UhcL4. Foí notada tanibem a pn.ezença 
ente oó poeLko de o ~ícíaís 	da 
Fo.&ça.5 Á'z.rnada4 dando •Ln t'z.açao míJi - 
-tcvt. E44e aspecto,, po)z.em, ate. 	ago.z.ci  
não 6o-i.. co nven.Leu.temente e4ca'uac.4de. 
04 t'.s MLn4-teLo.5 in.LJi.tct'e4 neto 4C 

• p.tonusic-La-z. -tm a iepLto. 
• . 	

A dcnnc<.a •sob -:.c o mo'mcn.to 4ubt'eí 
vo 	ncczmZnhada atir.czvc,s de doeu - 

nien.to conde;ic.aZ. 0 INU cc-Lp.Lo4 Que, 
• peea MLa po6LÇ o 9ec'9.aLca, pode''.ai 

4e% dcmnado.s 	ac.imcn te, no co cL 

unia 'Lcvo.euçio, 4ëic oó de An'tct 	45 
Rc.í.s, ManBcvLa.tba, Cax'a, Nova lqui-
çu, Campos , (Cabo F'L-i.O , V' ta Redc';:t.z, 

• • 	 ct'.ka anct e PL'aZ."Jorna1doBrzi1, 

8/7/1962, 19 caderno, p7. 

1 

1 
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1 

1 
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Sobre os eventos de Capivari, escrevia o Correio da 

Manhã: 

1104 novo rnn-L4.t'Lo4 da Ja4tLça e. da A't-L - 
cuttuka e. o 9oe&ncLdoJ% do e-tado do 	RLo 
não podem nia..Js OnhítiiL-4e., agaan.dando que 
..t1t6pa tentem 4u6oca/L .ta-í.4 movLme.n.to 	a 
e.L)LO e. o9o. O ba,,vLÍ1 de potvo/ia e4.ta io 

caZzado a tiínta mnutc'4 da Pitaça Mctua, 
no_e.arnJnho pa4a Pe. opo!i. A posLção de 
neca ago-'ta não ímplica em aboL.v.içãc 
uPcvtct quando a 4Jtuação 4e. -to4nak £n.u- 

tentat'e.L" (109) 	 - 

As ocupaç6es de terras arrefeceram durante parte cio 

segundo semestre de 1963. Segundo o Jornal do Brasil, aFALERJ 

teria dado uma trégua às autoridades federais e estaduais, sen 

do isso o" que possibilitou a cessação momentânea das ocupa 

ç6es. (.110) Já em fins daquele ano, no entanto, seria reafirma 

da, numa grande manifestação promovida em Niterói por ocasião 

da entrega da carta de reconhecimento sindical à FALERJ, a no 

sição de que a ocupação dos latifúndios era o caminho 	para 

forçar a reforma. agrária. À frente dos cerca 'de 10.000 campo-

neses que compareceram à manifestação, João Pinheiro Neto, su 

perintendente da SUPRA e que fez a entrega da carta sindical, 

declarou que .a reforma agrária começava em Formoso ou no Im-

be- 

No começo de dezembro, daquele mesmo ano, surge a no 

tcia da ocupação da área da Fazenda Agro-Brasil, em Cachoci- 

(109) Correio cia Nanhã, 2/6/1963, 19 caderno, PC. 

<110) Jornal do Brasil, 20/10/1963, 19 caderno, p29. 

(111) Terra Livre, dezembro de 1963, p12 e Suplemento Espe - 
cial pi. 
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ras de Macacu. Os lavradores alegavam que o proprietário te-

ria grilado 200 alqueires de terras do Núcleo Papucaia, o que 

impossibilitava a expansão do cultivo dentro da área do nú-

cleo. Apoiados pelo prefeito do município, Ubirajara Muniz 

organizaram-se para a resistôricia e hastearam, má área, 	uma 

bandeira do Brasil e uma faixa com os dizeres: "Luta.-4e 	pok 

ekka4 	 (112) 

No início do més seguinte, janeiro de 1964, cerca de 

100 famílias de lavradores ocupariam a Fazenda Tocaia, em Ma-

gé.- Diziam os lavradores saber que, em breve, entraria em vi-

gor o decreto da SUPRA que considerava de interesse' social pa 

ra fins de desapropriaço os imôveis'de mais de' 500 hectares 

que se situassem numa faixa de 10 quilômetros nas margens das 

rodovias, ferrovias e açudes. Desta forma, eles apenas esta - 

vam se antecipando ao decreto. (113) 

Em fevereiro, novas ocupaç6es, estas em Duque, de Ca-

xias. A primeira, foi area de Cidade das Meninas. A segun - 

da, foi um terreno do Ministério da Agricultura, na localida- 

de de Parada Angelica. Declaravam as lideranças da 	segunda 

ocupação que, em muito breve, seriam também invadidas as fa-

zendas Nova América e Quebra Coco;  naquele mesmo município 

(112) Ültima Hora, ,edição do estado do Rio de Janeiro, 2/12 / 	 1 1963, p2. Li, 11/12/1963, p5. 

	

Ver tarbEm, para um estudo dos conflitos naquela região, 	 1 
Eliane Cantaríno O'Dwyer Gonçalves Bastos.' (s/d) 

(113) Luta Democrática, 4/1/1964, r'3• 
1• 

• "" 	 -_ 
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Fariam-no na esperança de, após a assinatura do decreto da SU 

PRA, ali poderem permanecer. (114) 

De fato, a expectativa em torno da assinatura do de-

creto da SUPRA por João Goulart, que se daria no histórico co 

início da Central do Brasil, em 13 de março de 1964, seria um 

dos fatores aumentadores da tensão no campo no estado do Rio 

de Janeiro. Dizia oJornal do. Brasil no começo daquele 	m&s 

que, muito embora o movimento de ocupação de terras 	tivesse 

novamente arrefecido nos últimos dias, a próxima 	assinatura 

do decreto aumentava o temor de que elas voltassem a ocorrer. 

Eram esperadas invas6es nas terras incultas às margens dos lei 

tos ferroviários de Silva Jardim, Casimiro de Abreu e Macaó 

e das rodovias em Rio Claro e Barra do Piraí. Na verdade, se-

gundo o jornal, cerca de trinta por cento da área do estado, 

que era bem servido em estradas, poderiam ser atingidos pelo 

decreto. Por isso mesmo, diversos proprietários de terras re-

sidentes na capital do estado, Niterôi, estariam se deslocan- 

(115) do para o interior. 

A SUPRA, atrav&s de seu delegado no estado do 	Rio, 

Aírton Pereira d Silva, tentava mostrar que eram infundada 

as notícias sobre possíveis invasões. O orgão vinha se empe - 

nhando junto aos sindicatos camponeses no sentido de que 	as 

(114) Jornal do-Brasil: 18/2/1964, 19 caderno, p3; 26/2,1964, 
19 caderno, p5; 28/2/1964, 19 caderno, p4. Ültima hora, 
edição do estado do Rio de Janeiro, 18/2/1964, p2. Luta 
Democrãtica, 22/2/1964, p5. 

(115) Jornal do Brasil, 8/3/1964, 19 caderno, p11. 
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evitassem. Para terem suas reivindicações atendidas, esclare-

cia aquele representante da SUPRA, os lavradores deveriam a-

gir dentro da lei. (116)  

Ao lado dos desmentidos da SUPRA, notícias alarman-

tes circulavam. Segundo o juíz da Comarca de Duque de Caxias, 

Nelson Martins Ferreira, estaria havendo ali um movimento in-

comum de lavradores. Alojados nas terras desapropriadas, eles 

aguardavam, segundõ o magistrado, a senha para a invasão ge-

ral. O mesmo informavam o delegado de Maga, José da Silva, e 

os .diretores da Associação Rural de Nova Iguaçu, entidade pa-

tronal. Observavam eles que os lavradores do município, e de 

toda a Baixada, estariam abandonando seus empregas na área ru 

ral e dirigindo-se ninguém sabia para onde. 

A polícia fluminense e a Delegacia de Ordem Política 

e Social (DOPS) entraram em prontidão nos dias que antecede - 

ram a assinatura dodecrçto. Para tanto, segundo Última Hora, 

teriá havido solicitação do próprio Gabinete Civil da Presi - 

dncia da República. O policiamento foi reforçado em Campos, 

Duque de' Caxias, Cachoeiras de Macacu, Maga, Maca, Nova Fri-

burgo, Nova.Iguaçu, São João de Menti e Ni16polis. 118  

1 

1 
(116) Jornal do Brasil, 11/3/1964, 19 caderno, p4. Última Ho- 

ra, edição do estado do Rio de Janeiro, 12/3/1964, p2. - 	
1 

(117) O Fluminense; 10/3/1964, p2. Jornal do Brasil, 15/3 	/ 
1964, 19 caderno, p20. 

(118) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 12/3 / 
1964, p2. Jornal do Brasil, 13/3/1964, 19 caderno, p3. 

) 

1 
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Apesar de toda a expectativa e de toda prontidão, na 

Y. 
da aconteceria. O secretário de Segurança Pública, Herval Ba-

silio, declarava, nos dias seguintes ao Comício da Central , 

que a situação era calma e que ja s& estudava a suspensão do 

policiamento preventivo. (119) o Jornal do Brasil Lambm escre 

veria pcucodcpois: 

• "Apontado po'L muíto4 como o 'bak'LC de pc 
uofta que 	piod.ita ao kecebek -a p/L.4met./Lct 

• agulha', o e4.tadô do Ro, onde 	en- 
- 	 .t'Le pAoptíetãAíos e campone-se6 e'tam e-pe- 

/LczdaS anZc.s e. depois dci. 	 Ca'a do de.- 
CJLe.to da SUPRA,- e4-ta ca.mo."(120) 

De fato, as notícias sobre violências no campo f].umi 

nense voJtariam a aparecer nos jornais apenas a partir de a-

bril de 1964. De acordo com o padre Antônio da Costa Carvalho, 

responsveI pelo Plano de Ação Agraria, depois do movimento 

de 31 de março, vários proprietrios o grileiros passaram a 

hostilizar.os lavradores, apropriando-se de suas terras eplan 

ta;ões e cometendo violências. Escudavam-se para tanto, mui - 

tas vezes, na acusação de que os lavradores eram comunistas e 

subversivos. (121)  Esta situação era expressa pelo depoimento 

de um camponês da região de Imbariô, em Duque de Caxias, trans 

crito pelo insuspeito Correio da Manhã: 	 - 

(119) O Fluminense, 15/3/1964, 29 caderno, pS. 

(120) Jornal do Brasil, 22/3/1964, 19 caderno, p20. 

(121) Última hora, edição do estado do fio de Janeiro, 
25/6/1964, p3. 

.• •.•., . ...........', 	- 	 • 	:.;,,. 
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"Moço, de.po.s da tal /e.voaço, ctao tL - 
n.ando noa6 te./z.ta4, onde v.Luemo4 lia mct4 
de. 20 anoi, plantando pcvta o 4utcn-to de. 
rio44a4 6amZLLa4."(122) 

Vamos, assim1  que huma intensificação das 	lutas 

camponesas no estado do Rio de Janeiro a partir de 1963. 	Ao 

mesmo tempo, porém, intensidica-se a ação contraria dos pro-

prietirios, que parece também se dar de forma mais,, articulada. 

Desta ação e da atitude rígida assumida pelo Judiciário flumi 

•nense, somadas à Constante iiidefinição das desapropriações a-

qui realizadas, resultou uma realimentação das condiç6es de 

luta, jogando ainda mais lenha na fogueira da mobilização. For 

rnou-se assim, no estado do Rio, um quadro de tensão permanen-

te que projetou dele, ao nível nacional, a imagem de um bar-

ril de pólvora prestes a explodir. 

Tal imagem, & ôb?'io, poderia ser apropriada dê diver- 

sas formas, dependendo de quem delas quisesse fazer uso. 	Se 

podia ser tomada como um exemplo para os camponeses de outros 	 1 

estados, como uma amostra da necessidade de que fossem empre-

endidas aç6es mais radicais para se alcançar a reforma agra,-  

ria almejada, •também podia, por outro lado, ser a prova 	ca- 	 1 

•1 
bal de que a situação era explosiva e estava a exigir urna du-

ra intervenção no sentido de extirpar a agitação pela raiz. 

	

Estes fatos nos sugerem que, por detrás da radical!- 	
1 

zação da situação no campo no estado do Rio, diversos eram os 

1 

1 

.1 

(122) Correio da Manhã, 21/6/1964, 19 caderno,.pl. 

.1 



J 
221 

interesses em jogo, projetando-se mesmo para a1rn da política 

fluminense em si. Desta forma,pará se entenler o processo de 

tadica1izaço verificado, e preciso ir adiante das relaç6es do 

r campesinato ém si com suas organlzaç&s e com seus opositores, 

í proprietriós ou grileiros. É preciso detectar as diferentes 

forças e os interesses presentes no caiupo fluminense, tentar 

reconstituir ás suas teias de relaç6es, bem como - avériguar 

os reflexos destas reiaçaes ao nível da mobilizaço campone-

sa. 
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4. AS FORÇAS EM CENA 

Observando-se a intensificação da mobilização campo 

nesa no estado do Rio, a partir do começo dos anos 1960, uma 

questão central que aflora a de o que a teria motivado. A 

questão se justifica tanto mais quanto, 	frente do movimen- 

to, se encontrava a FALERJ, de forte influência comunista. 

Ora, se o PCB, já desde 1958, vinha anunciando a possibilida 

de de uma via pacífica para a revolução brasileira, através 

da acumu1aço de reformas nas estruturas econômicas e nas 

instituic6es políticas, reformas estas que seriam consegui-

das, entre outros fatores, por pressses, taxnbrn pacíficas, 

e formas legais de luta das massas populares, como poderia 

ele, no Rio de Janeiro, no mesmo período, promover resistên-

cias armadas e ocupaç6es de terras? (U 

Uma explicação aventada tem sido a do avanço políti 

co do próprio campesinato. Percebendo a baixa eficácia das 

- 	aç6es na Justiça, os lavradores teriam optado por formas 

mais drásticas de luta. Esta mudança, porém, no teria 	se 

dado como uma ação deliberada das lideranças da FALERJ e das 

associaç6es de lavradores, mas muito mais em função do aumen 

to da pressão das bases camponesas sobre elas. Sendo em boa 

parte ligadas ao PCB, aquelas lideranças opunham resistn-

cia a tais ações. Se figuravam à frente delas, portanto,. fa 

ziam-no empurradas, ou mesmo a reboque. Procuravam manter-se 

(1) Sobre as mudanças na linha do PCB, ver capítulo 2, item 
2.1. 

Favor n5 f3zor anotacões -ou qrjf 

- 	 i finta ou à lapiS nesld PJbj;:ø 
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â frente dos movimentos e contro1-1os para no serem 	por 

eles atropeladas. 

e' 	 r-........ 	 . e 	U 'J 	U..LflI r LL tJ .La O .L .i. V J_ .L 	r ..L. LI 10, LL UIU 	1. t .L CL 

tório de pesquisa sobre as lutas no campo no estado do Rio 

• aprésentado ao Centro de P6s-Graduaço em Desenvolvimento A 

gricola da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o 

movimento camponês vinha ultrapassando os limites programa 

• ticos estabelecidos pela FALERJ e pelas associaç6es, o que 

se explica da seguinte forma: 

"E4te de.4aornpaL44o entke. 04 eonUto4, tZ4 
a44ocÁaç6e.4 e a FALERJ dee.o'riiJa es4encL-
a!jnente do 1Çato de que a o/tentaçao Sox 
mal de44ct4 entJidade4 pctn.a a condaçao dct4 
tuta4 e)ta no 4enLdo de vcio/LzaL a pte 
são de massas e não as 'eaç6e6 cttmada4. 
t'ekdade que a aocLaçoe4 encampaJuvi e. 
a44umíJam a mcuo& pakte do4 cct4o4 em que. 
6e ve 	cou ea uUnza 	ta,uc  
o que nao 4nÁLe.ou, po'tem., que. 	tÁive.4 
6em .tLdo, -enquanto ogavLzaçao, a ínícíã 
tLva pa'uz ta4 aç6e4. Se eta LnevL;tavet 
a pen.4pectLva de um e.ol'E.onto de44a na-tu 

o e.a,nLnho escolhido pelas a44oc-a-
ç6e4 Soí o de p'tocatcu% aonduzZ-o e. c.on- 

oa-o." (Silveira Filho, 1983: 84 	e 
85) 

Esta também é a explicação seguida por Frederico A 

raüjo, em seu trabalho sobre as lutas pela terra na Baixada 

da Guanabara. o autor procura mostrar como o levante da Fa-

zenda São Lourenço e, posteriormente, o da Fazenda Capivari, 

ocorreram apesar da Associação dos Lavradores de Duque de Ca 

xias e da FALËRJ. (Araüjo, 1982: 36, 37, 140 e 141) 	Chama, 

porem, a atenção para um outro aspecto As lutas internas vi 

vidas pelo PCB no começo dos anos 1960, e que resultaram na 

-- -- 	--- - ------- - 	-- 	--- - -- 	—r,— 	---,- — 



criação do Partido Comunista do Brasil (PC do B), 	teriam 

criado dificuldades para a aplicação da linha oficial- 	do 

partido, levando-o mesmo, em algumas ocasiões, a afastar-se 

de seu eixo. As diverg3ncias internas explicariam a eclosão 

de alguns movimentos de cunho mais radical no campo. À fren 

te deles encontravam-se elementos descontentes com a poli-ti 

ca do Partido. (Araújo, 1982: 155) 

Embora estas questões sejam relevantes para a com 

preenso do problema, elas devem, a nosso ver, ser relativi 

zadas. Associar de forma direta a FALERJ ao PCB, vendo na 

guela um retrato fiel deste, seria, aoque nos parece, en-

campar a imagem que os próprios antigos militantes comunis- 

tas procuram passar do movimento camponês fluminense, 	ou 

seja, de que exerciam um controle absolu'to sobre ele. E mes 

mo que a ligação entre a Federação e o PCB no estado do Rio 

fosse, de fato, to estreita quanto se sup6e, no e possi-

vel afirmar que ela seguisse à risca a linha nacional traça 

da pelo Partido. Lembra hoje um antigo militante, e então 

um dos responsveis pela seção de campo do PCB no estado do 

Rio, que esta seção era bastante criticada pela direção na 

cional tendo em vista as posições que assumia. 

Se, em sua ação concreta no campo fluminense, 	os 

militantes 'comunistas eram obrigados a adotar posturas que 

divergiam dos objetivos programticos do Partido, a explica 

ço.para isto no deve ser buscada apenas nas irresist.veis 

pressões -vindas de baixo, dos prôprios lavradores, forçando 

-os para -além dos limites previstos, ou nas cis6es internas 



ao PCB. Da mesma forma, no é possível resumir o movimento 

calnponés no estado do Rio a sua relação com os comunistas 

que ora .0 controlriam e ora seriam atropelados por ele, de 
- .-,_ .----.--- - __._._4_._.____, -.-- 	__t__._____._ .___.. 	•1 _..._j._.fl - acoruo uzti as }J4.JbLULc1b 4U 	.UULctVciitl ILLdIS 	UtL 	OU ILIdIS 

"eqwLvocada4". 

O PCB nõ era um agente solitário nas lutas ocorri-

das no campo fluminense. Ê preciso ter em conta que, na medi 

da em que se opera a politização da questão agrária e que o 

campesinato passa a ser reconhecido como um ator político , 

ele também se transforma em centro das disputas entre diver-

sos agentes que, sobre ele, buscam estender o seu controle 

Além disso, tal processo tem, igualmente, desdobramentos so 

bre a política tradiciánal, provocando deslocamentos e rede- 

finições que, por sua vez, podem influir nas prõprias 	lu- 

tas camponesas. Trata-se, portanto, de entender estas rela-

ções, e no de apontar a adequabilidade, ou não, das propos 

tas de um ou outro agenté aos "'teaL" anseios das bases, até 

mesmo porque é através dos prôprios agentes que as bases se 

manifestam enquanto tal e que seus "'tea4" anseios são inter 

pretados. (2)  Mais ainda, ao atentarmos apenas para a adequa 

bilidade, deixamos de perceber as formas pelas quais são ela 

boradas as reivindicaçaes eos meios legítimos de luta. 

- (2) Para uma discussão da noção de base enquanto uma constru 
çao política, ver Charles Suaud. (1984) 

(3) Esta questão nos foi sugerida a partir da leitura do tra 
balho de Pierre Bourdieu sobre greve e ação. política. 
(l3ourdicu, 1980a) 
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No possível entender este processo de elaboração, bem co 

no as tomadas de posiço dos diferentes agentes, se no ob-

servarmos as relações que cada um deles, com seus interesses 

e projetos específicos, estabelecem entre si na disputa pelo 

campesinato.. 

Cumpre, portanto, num primeiro momento, identificar 

aqueles que, além do PCB e da FALERJ, aos quais já nos refe-

rimos, eram os principais agentes em cena. 

4.1. Osproprietrios 

O sóciôlogo Charles Tilly faz um interessante estu 

do metodol6gico sobre ações coletivas, interpretando- as tan 

to como produtos de determinações externas, isto é, respos - 

tas a certas situaç6es, quanto corno express6es de opç6es to-

madas de acordo com regras explícitas, ou não. (Tilly, 1978: 

6) O modelo explicativo que o autor constrói envolve cinco 

pontos básicos: interesses, organização, mobilização, 	ação 

coletiva e oportunidade. Os interesses seriam aquilo que o 

grupo espera obter. A organização seria o grau de.identidade 

comum e de estrutura unificadora existente entre osix?divi-

duos. ia mobilização diria respeito aos recursos necessários 

à aço e controlados coletivamente pelo grupo, enquanto a 

ço coletiva se referiria à extenso da ação conjunta na bus 

ca de um interesse comum. Finalmente, a oportunidade 	esta- 

ria referida à forma como os interesses são articulados fren 

te às outras forças com as quais o grupo se relaciona. Nes- 
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te sentido, seriam três os elementos constitutivos da oportii 

nidade: poder, repressão e ameaça. EncTuanto o poder 	seria 

a capacidade de um grupo de fazer valer os seus interesses 

face a outros grupos, a repressão estaria referida aos cus-

tos da ação coletiva. Quanto maior a repressão, maiores os. 

custos da ação. E, concluindo, a ameaça seria o grau em que 

os demais grupos, ou o Governo, são vulneráveis às novas rei 

vindicaç6es e à sua realização. (Tilly, 1978: 54•e. 55) 

O modelo de Tilly ressalta um aspecto importante, a 

nncsn u-r. P n dP niip. ocz interesses e alq e ratégi as de 

um grupo que se mobiliza não podem ser entendidos sem levar 

em conta as demais forças com as quais se relaciona. Aqui,es 

pedal ênfase é dada aos opositores, seu poder, a repressão 

e, finalmente, o grau de ameaça que, para eles, 	representa 

a mobilização. 

Estas questêes são bastante complexas e, para que 

fossem satisfatoriamente encaminhadas, no caso que estamos 

- 

	

	analisando, as açes dos grileiros e de entidades como a Fe- 

deração das Associações Rurais.do Estado do Rio de Janeiro 

e a Confederação Rural Brasileiia, no estado do Rio, merece-

riam uma pesquisa à parte. As poucas infortnaç6es de que dis 

pomos, no entanto, trazem algumas indicaçêes. 

Nas fontes que consultamos, as aç6es dos grileiros, 

até o começo da década de 1960, pareciam ser mais pontuais , 

sem uma integração maior. Havia, é claro, denuncias de empre 

go de jagunços e de cumplicidade de autoridades policiais e 
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judiciárias na repessio aos lavradores. As ações, no entan-

o, ji-icidiam sobre uma área especifica, despejando os possei 

ros ali localizados, sem outros desdQbramentos. 	No havia 

pronunciamentos significativos das entidades representariti - 

vas dos proprietários contra as resistancias promovidas pe-

las organizações camponesas. 

Com a intensificação das lutas e,--principalmente , 

com as ocupações organizadas de terras, esta situação come- 
1 

çou a se modificar. A ocuaço da Fazenda Vargem Grande, em 

-Itaborai, em 1962, por exemplo, foi assunto de algumas. reu-

ni6es da CRB, que dirigiu ofícios ao -então governador, Car-

valho Janotti, protestando e pedindo providênciasp ara que 

as IlínvasÕes de p'top/e.dade4" no tornassem a se repetir no 

cstado. 4 	E em junho do ano seguinte, por ocasião do levan 

te da Fazenda Capivari, o presidente da FARERJ, 	Francelino 

França, enviou telegramas a Jango, aos ministros da Justiça 

e da Agricultura, e ao governador Badger da Silveira recla - 

mando contra o 'c!írna de de.4o'Ldern e. cttta. de. gaAaíitíaó 	da 

p/Lope.dade paitieuian!' no Rio de Janeiro. Seus protestos fo 

ram endossados por Edgar Teixeira Leite, vice-presidente da 

CRL3, que reivindicava medidas enérgicas de repressão às ocu- 

paÇoes. (5) 

As aç6es, contudo, nio se restringirani ao plai. dos 

(4). Correio da Nanh: 22/9/1962, 19 caderno, p4; 29/9/19.62 
19 caderno, p3. Jornal do Brasil, 27/9/1962, 19 caderno, 
pil. 

(5) Correio da: Mainht, 26/6/1963, 19 caderno, p3. O Estado de 
sao Paulo; 2 7/6/1963,  i2 2. 

11 

' 	
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p
rotestos formais. Na medida em que as ocupações começaram a 

Incidir sobre áreas tradicionais do estado, como Campos, co- 
jflC-- 

ueçaram também a surgir denúncias, como vimos, de que 	os 

grandes proprietârios estariam adquirindo armamento em gran grandes 
 a.. 

de quantidade, tendo sido, para tanto, criada urna "caxíjhf'. a 11 

s t1otcias sobre compras de armas eram, inclusive, confirma 

das por dirigentes da pr6pria FARERJ. 

Já vimos a violenta reaç.o dos proprietários do Nor 

te do estado contra a desapropriação do Irnb&, com pris6es,es 

pançarnento de um técnico da SUPRA, morte de um lavrador 	e 

ameaças a sindicalistas de Campos. Tarnbërn vimos corno sindica - 
tos de lavradores vinham sendo impedidos de funcionar em Bar 

ra Mansa, Barra do Piraí e Rio Claro. 

De fato,,as ocupações parecem ter se constituído nu 

ia ameaça para os proprietários. Entretanto, havia um outro 

elemento que deve ser levado em conta. Trata-se das desapro-

piaç6es de terras que eram, na verdade, o objetivo das ocu- 1 

çes. Em meados de junho de 1963, o jornal Liga denunciava 

que os usineiros de Campos centralizavam a articulação de um 

e4qaerncz Lnctnce'to zrt.t..L-)Le6o)Lm&' no estado. (6)  Em reuniões 

realizadas no município de Itaboraí, em dezembro de 1963 e real 

4
aRSiro de 1964, os proprietários denunciaram a infiltra- 

ao comunista nos meios rurais e condenaram o então ventila 
ç.ao c. 	 - 

çç 	çreto da SUPRA desapropriando terras à beira das estra- 

Ç 	19/6/1963, p3. 
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A. nosso ver, Uma qisto hica ciue mobilizava 	os 

propriet.rios era a da quebra de sua autoridade. Ao promovcr 

as desapropriaç6es, a SUPRA aparecia àqueles como um poder 

externo que ameaçava a sua autoridade, na medida em que legi 

timava as pretens6es dos lavradores em relação à terra. E 

isto, ao que nos parece, que esta na base da mudança nas rea 

çes dos proprietários observada, particularmente, a partir 

dos dois primeiros anos da década de 1960. Encivanto as lutas 

eram mais localizadas, elas pareciam ser problema exclusivo 

dos grileiros, isto &, daqueles que est-vam em litígio 	com 

os posseiros pela terra. Com  as ocupações se expandindo e a 

possibilidade de desapropriação, no entanto, as lutas passa-

ram a ser assunto de todo um grupo social, ou seja, dos pro-

prietários, atraindo a dura oposição de suas entidades repre 

sentantivas. 

4.2. O Governo estadual 

Eram constantes, nos jornais mais próximos às orga 

nizaçes camponesas, no início dos anos 1950, as referências 

negativas ao então governador!Ernani  do Amaral Peixoto (PSD). 

Sua postura diante das lutas, segundo aqueles jornais, 	era 

hostil aos lavradores, enviando a polícia para ameaçi-los,re 

(7) Correio da Manha, 5/2/1964,19 caderno, p3. 



primí-1ôSe expulsa-los. A ALF batia nesta mesma tecla, 	de 

nunciando, ainda, as constantes pris6es de que seus 	direto 

re eram vítimas. Afiavam seus. lideres em -outubro de 1953, 

— 	e. a yn 	rç1 1 7 	rvr $ 

"Não 4e. tã com vLo!inca4 que o Govvrno con 
• 4e.gtuita de4vJat-no4 da noa Lula em de- 

e4cz de noóóaó teltka4 que 04 	gt-LLeLo4 
• qaeem tomcvL. A A44oeLaçao dos Lavtado-

ke.4 FLumnen4e4, que 'Lep'te4entamo4, Lan- 
• •ça 4eu pkote4to cont1ta a akbJtkak.Ledctde. 
• de que 6mam vLt.Lma4 04 campone.4e4 de Xe 

em e czr.ma que con-Unaa/L.ct a Lwtak 
todo4 06 meLo4, ate que õeja pasto um pa 
ILade.Lto a g'íiLage.m de te'va4 que o pt 
pn.o Govekno de ÁmaaZ PeLxoo vem apo.L- - 
t4JL U. U 	este 	4..IJ l.&I.I 	ti 	.. 4.1 4.. 14. '.41/ 	14. ti 	h '... / • 

Tarrtbm o governador Miguel Couto Filho, igualmente 

do PSD e que sucedeu Amaral Peixoto, a principio, seria 	re 

prsentado de forma negativa. Os lavr'adores expulsos de Xe-

rm em meados de 1955, e que foram acampar no Campo de são 

Bento para pressionar por uma solução para o seu caso, atri-

buíam. o seu sofrimento ao governador. Dizia um deles que 

"quem mandou a gente paa e4.te campo o.í o goueknado). MZueL 

Couto. E a culpa que. njó .te.,no4 	.tet plantado a 

- 	Esta visão do governador, no entanto, começa a se 

modificar a partir da prôpria solução que é dada para o caso 

daqueles mesmos lavradores. Como vimos, foram eles transferi-

dos para terras que seriam do estado em Casimiro de Abreu.De 

(8) Imprensa Popular, l3O953, p8. Ver 	rcnsa pu 	: 
• 11/1/1953, p4; 13/12/1953, p3; 21/5/1954, p2. 

(9) Imprensa Popular, 23/7/1955, p8 

-•—,-,---," %_ 



fato, algo de novo começa a aparecer aqui visto que, ate-  en 

tio, os lavradores eram -simplesmente despejados, sem 	que 

se procurasse acomoda-los em outras áreas. E seria o mesmo 

governador, Miguel Couto, que, em 1958, decretaria a desapro 

priaço das fazendas Limeira e Santo Antônio do Mato, em No-

va Iguaçu. 

É interessante que, no caso da transferência para 

Casimiro de Abreu, os lavradores, ao ali chegarem, tambrn so 

freram a ação de grileiros., muito embora as terras, suposta-

monte. fossem do estado. TStO r  no entanto. aparecia num lor 

nal como Imprensa Popular, como uma trarna dos grileiros para 

desmoralizar o governador, lançando sobre ele a culpa de tu-

do o que vinha ocorrendo. (10) 

A diferente postura que o Governo estadual passa a 

assumir em relação às lutas pela terra e as organizações cara 

ponesas parece estar relacionada,, era parte, com a crise que 

vinha sendo vivida pelo PSD fluminense, e com o progressivo 

rompimento da aliança local entre este partido e o PTB. 

A sucesso de Ernani do Amaral Peixoto no Governo 

do estado, em 1954, e a indicação, pelo PSD -do. nome de Mi-

guel Couto Filho, resultaram em algumas defecções neste par-

tido. Tais cisões, embora no resultassem na derrota do-can-

didato, que tinha corno vice o petebista Roberto Silveira, di 

minuram a margem de vitôria do partido. (Carmargo, J!ippoli-

to, D'Araújo, Flaksman, 1986: 264 e 265). 

(10) imprensa Popular, 19/7/1956, p4 

- 	..-. ------------------------- - 



No Governo, Miguel Couto no desenvolveria urna li 

nha totalmente afinada com seu partido e seu chefe político 

•1 D:-; vr +- 	r finAI 	 ii - m fl (1. 	O (TC7 	 i-'h rt n — 

- 	---------------- - - 	- 	- 	 - 	- ria mesmo, i,tiiiistiiuu uJ.:oJuIwLct (__u1u ct 	.dÇdO uo ioue 

de Getulio Moura para a sua sucessão, a romper com o PSD e 

criar, no estado, o Partido Social Progressista (PSP). 	Ele 

concorreria a uma vaga no Senado por este partido, competin-

do com O próprio Amaral Peixoto, que terminaria sendo derro- 

tado. 	O ressentimento do PSD e de Amaral Peixoto em rela 

ço a Miguel Couto pode ser aquilatado pela avaliação feita 

por aquele de seu Governo: "Fo-L um Staca4,so total, ama dc.-mo 

aUzação pcvut o e4-ta1o."(Camargo, Hippolito, 	D'Aráújo 

Flaksman, 1986: 265) 

A máquina do PSD havia sido construída a partir do 

-período da Interventoria, durante o• Estado Novo. O-  partido 

contava, portanto, com um eleitorado tradicional. Além dis-

so, como lembra Ernani dó Amaral Peixoto, ele tinha boas re-

lações com as associaç6es rurais do estado. Entre seus cua 

dros estavam alguns expressivos líderes proprietários como 

Paulo Fernandes e Francelino França. (Camargo, Hippolito, D' 

Araújo, Flaksman, 1986: 254) 	-. 

Rompendo progressivnente com esta rnuina, Miguel 

Couto- Filho' seria obrigado a buscar um novo suporte, o aue 

faria adotando posturas mais populares. Assim se explicaria, 

(11) Entrevista com Badger da Silveira. 



a nosso ver, as medidas favoráveis aos posseiros por ele to 

madas durante seu Governo. A adoção de posturas de cunho re 

- LO £ JUL L c . 4 R.J 	CL 4ttFIL?, naquele li IZ II 14 	 4II operava 	. jJ 

tização da questão agrária, poderia render dividendos eleito 

rais. 

Para a sucessão de Miguel Couto Filho, o 	Partido 

Trabalhista Brasileiro, agora rompido com o PSD, indicou o 

nome de Roberto Silveira. Em torno dele se formaria uma am-

pla coligação de forças, denominada "CoU9aço Popuv.-NacLo 

natLtct", e que reunia desde os comunistas abrigados em ou 

tros partidos até os setores mais conservadores da União De- 

mocrática Nacional (IUDN). Desenvolvendo urna campanha com for 

te apelo popular, o candidato petebista chegou mesmo, duran-

te algum tempo, a estabelecer-se na periferia da cidade do 

Rio de Janeiro, onde seu opositor, o ,pessedista Getúlio mou-

ra, também tinha suas bases. (Vieira, 1982: 8 e 9) Cidades co 

mo Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nil6polis e São João de Me 

riti haviam se transformado, já durante os anos 1950, 	no 

principal coigio eleitoral do estado do Rio. (Vieira, 1982: 

6) Desta forma, a região passou a assumir uma posição decisi 

va na política fluminense. E foi nela, justamente, que Rober 

to Silveira concentrou sua campanha. (12) 

Roberto venceu a eleição com 376.949 dos 	665.541 

votos apurados. Seu companheiro de chapa, entretanto, o ude 

(12) Entrevista com Badger da Silveira 



nista Paulo Araújo, foi derrotado. Para a Vice-Governança fo.i 

eleito o candidato do PSD Celso Peçanha. (Vieira, 1982: 9) 

Osconflitcs de terra ocorridos na Baixada foram um 

dos focos de atenção básicos do governador Roberto Silveira 

já durante a sua campanha, falando a camponeses da região de 

Pedra Lisa, Roberto havia prometido a proteção dos posseiros 

e a reforma da estrutura agraria 	 (13) .do estado. 	Para 	tanto, 

enviou para a apreciação da Assembléia Legislativa, no dia 30 

de abril de 1959, o Projeto n9 255-59 que instituíra o Plano 

Piloto de Ação Agrária. 

Oprojeto previa que, pelo meio mais rápido,deveriain 

ser delimitadas as áreas cultivadas por posseiros, em 	lití- 

gio. Nestas áreas litigiosas deveriam ser criadas sub-delega- 

.-cias de policia agrária para "a ea'tczn. a tirctnqa..LUdade. • das 

ÇamZUa4 d04 tiiaba-ehado/.e4 kakaL4". Também, as terras devolu-

tas deveriam ser demarcadas. 

	

O projeto colocava ênfase no cooperativismo. 	Seguri 

do ele, as terras encontradas cultivadas e possuidas lia mais 

de um ano e um dia deveriam ser ,entregues aos respectivos pos 

seiros, com titulo de propriedade, desde rue eles se inscre - 

vessem como associados facu1t-tivos do Instituto de Previdên- 

cia Social é se comprometessem a integrar, por um prazo 	de 

dez anos, a cooperativa agricola que o Governo patrocinaria 

(13) Imprensa Popular, 15/7/1958, p8. 



- 	Além disso, estava prevista a criação de Grupos de Trabalho 

Agrícola nas áreas de ação do Plano, e que deveriam funcio 

nar em sistema de cooperativas. 

A desapropriação e o imposto territorial seriam ins 

trumentos básicos na aplicação do Plano. Determinava ele que, 

até dezembro de 1959, todos os proprietários rurais do esta-

do deveriam declarar o justo valor de suas terras, excluídas 

as benfeitorias, para efeito de possível desapropriação. 	o 

imposto territorial, por sua vez, deveria passar a ser pago 

com base neste valor declarado. Desta forma, procurava-seoDr 

tar a sonegação dos proprietários que subvalorizavam suas ter 

ras. E, além disso, previa também o projeto que as grandes 

propriedades que não fossem exploradas em, pelo menos, 	um 

terço do total de sua área aproveitável, pagariam o imposto 

territorial em dobro. 

O projeto do Plano Piloto de Ação Agrária acabou 

trombando defrente com a resistência dos setores mais con- 

servadores, entre eles a própria UDN, que fazia parte 	da 

Coligação Popular-Nacionalista. Na Assemhl&ia 	Legisiativã 

o fogo da oposição centrava-se, sobretudo, na obrigatorieda-

de da declaração, até o finàl daquele ano, do justo valor das 

terras. (15)  

(14) Projeto n9 255-59. Coleção Badger da Silveira. 

(15) Novos.Rumos, 31 de julho a 6 de agosto de 1959, p6. 



A resisténcia da UDN, parte integrante da aliança 

que elegeu Roberto e que lhe dava sustentação na Assembléia 

- L. 2 -. - 	.1 	.........: 	 4 Leg1Si L V, 	 u 	 I1I 

ção aos seus pianos iniciais. O temor dos udenistas em rela 

ção ao governador se acentuou apôs os acontecimentos de 22 

de maio em Niterôi. Naquela ocasião, um atraso nas 	barcas 

que faziam a travessia da Baia de Guanabara deu origem a :.um 

grande "queb)Lct-queblt.a". Foram depredadas a Estação das Bar-

cas e algumas casas comerciais, e a família Carreteiro, .con 

cessionria de grande parte daquele transporte, teve vários 

• de seus bens destruidos. O Governo estadual, .no entanto, na-

da teria feito para conter o movimento-e, mais ainda, era a 

.cusado de ti-lo incitado. (Vieira, 1982: 12; Camargo, Hippo-

lito, D'Áraijo, Flaksrrian, 1986: 269 e 270) 

N. 

Tais fatos levaram a que os setores conservadores 

unidos, exercessem pressão sobre o Governo, forçando-o a um 

recuo. (Vieira, 1982: 12 e 13) Parte deste recuo se 	expres 

sou através do envio, a Assembléia Legislativa, de um substi ' 

• tutivo ao Projeto 255-59. Um dos principais elaboradores des 

te substitutivo foi o secretario do. Interior e Justiça, Ma-

rio Guimarães, pertencente aos quadros da MN. (16) Desta for 

ma, 'ao invés do Plano Piloto de Ação Agrária, a Assembléia 

Legislativa terminou autorizido o governador a elaborar uni 

Plano de Colonização e de- Aproveitamento de Terras Devolu-

tas ePréprias do Estado. 

(16) Jornal do Brasil, 17/6/1959, 19 caderno, p8.  Novos Ru-
mas; 1 a 7/7/1960, p14. 



A ênfase do plano autorizado, corno seu prõprio nome 

diz, deveria recair sobre a colonização das terras do estado. 

A possibilidade de Sd opridçdp, eiubora nO fosse vedadd 

também nao era mencionada na autorização. As áreas de 	liti 

gio deveriam ser delimitadas e o Governo deveria tornar 	"ct4 

nedLda4 conveníente.,ó a 6 olução dct4 ontJovëiL4ct4." 	Quanto 

aos lavradores despejados de terras públicas ou particulares 

onde tivessem culturas ou benfeitorias, dever-se-ia diligen 

ciar a sua proteção e a sua defesa, bem como "c'cJaii. 	04 

pejaZzo4 vekLc.ado4, poniove Lnden-Lzaç6'e4 popokc-Lo nando 

4oLaCOe4 anui .qãvCL4 ou oLe.n.tando os pjudcado4 na wtUJza- 

ço do4 meíos jud La.L4 adequados ao 	tonhecmento de. 4e.a4 

,,(17) •dto4. 

As avaliaç6es sobre o substitutivo aprovado erari di 

versas. Os proprietários rurais, reunidos na sede da sua en-

tidade, a FARERJ, em meados de junho de 1959, aprovavam-rio 

Eles estavam cientes, segundo o jornal O Fluminense, perten-

cente à-família -Torres, com ligações com a tJDN, de que o no 

vo plano continha as reivindicações dos ruralistas. (18)  Ja-

entre os comunistas, a receptividade não era a mesma. Sua P2 

sição era expressa pelo articulista Carlos Daniclli, do jor 

nal Novos Rumos. Segundo ele, ao sancionar o substitutivo, o 

governador: 

(17) Lei n9 3.951 de 24 de junho de 1959. Diário Oficial 	do 
Estado do Rio de Janeiro, 	25/6/1959, p1. 

(18) O Fluminense, 19/6/1959, p1 e 5. 

:-- ----------- - 	 _______ 
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"CapLtu.Cou ante a 	o)tçct4 ).eLon/ta4 
flt0 4aC4ctzendo 04 eomp-tomS4o4 ct44urnL 
das com 04 canlponeL4e4, no4vlume/Lo4 eon 
ta.to4 que com eee.4 manteve antes e 	d c% 7 
poíó das c!.eLç6e4." (Danielli, 1959: 6) 

ral avaliação no representava,, ainda,, uma declara 

ço de rompimento do PCB com Roberto. Ele continuava apoian 

do seu Governo e, mais ainda, insistia na regulamentação do 

substitutivo. Sabiam os comunistas que o substitutivo, ãpe-

sar de representar um claro recuo, abria espaços para a im- 

pizuixLãça de mcdid 	mi inciivc de intervenço no irn 

po, corno apr6pria desapropriação, e ate o Plano de Coloniza 

ço poderia se constituir num útil instrumento de ação. Tu-

do, porém, dependeria da forma como fosse regulamentado e a 

plicado. Assim, o Plano de Colonização e de Aproveitamento 

de Terras Devolutas e Próprias do Estado se constituiria nu 

ma ãrea estratégica, disputada por diferentes forças, 	tan- 

to no Governo Roberto Silveira como nos posteriores. .E é nes 

te processo que, ao que nos parece, devem ser inseridas 	as 

criticas dos comunistas. Procuravam eles intervir, imprimin-

do ao Plano uma feição condizente com aqueles ciuc,a seu ver, 

eram os ".Lnte/Le.44e4 dct4 nia44a4". 9  

É importante, quanto a isso, lembrar que sé o Pia-

no, a principio, recebeu a aprovação dos ruralistas e a cri-

tica dos domunistas, ele ficou na lembrança de um importan. 

(19) Novos Rumos, 1 a 7/7/1960, p14. 
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te dirigente proprietário como um "plano de. ai.- aço". Além 

disso, apesar de. seu nome ser outro, ele ficaria 	conhecido 

como PidIlO PIIOLO de Ação Agrária, conforme o primeiro .proje 

to enviado à Assembléia Legislativa. 

De fato, diversas áreas teriam sua desapropriação 

decretada através do Plano. Mas a sua ação, contudo, no ter 

minaria por aí. Ele funcionaria como um instrumento para a 

implementação da política do Governo Roberto Silveira no ca.-n 

p0. Mais além disso se procurou, por seu intermédio, formar 

associaces de lavradores, e mesmo uma federação, fora 	do 

controle dos comunistas, atraindo também, desta forma, os lã 

vradores para a ôrbita política do governador e de seu par-

tido. (20)  1dio Leite, primeiro executor do Plano, encarre - 

gou-se da execução deste projeto que recebeu pesadas críti - 

cas do PCB. 

A criaço de uma federação que coordenasse as lutas 

dos lavradores no âmbito estadual, bem como a intensificação 

da formação de associações, foram duas das principais resolu 

ç6es aprovadas na 1 Conferência Estadual dos Lavradores 	e 

Trabalhadores Agrícolas Fluminenses, realizada de 28 	a 30 

de agosto de 1959 em Niterói. A Conferência foi convocada pe 

lã ALF, antecedendo a 1 Conf€rncia da ULTAB, que se realiza 

ria em meados do mõs seguintc. O encontro contou com o forte 

(20) De acordo com um destacado ldcr carnpons de Duque 	de 
Caxias, o prôprio Roberto Silveira o teria convidado p 
rã ingressar no PTB. 



apoÏo do governador Roberto Silveira. (21) De acordo com um 

antigo militante comunista, este apoio teria por objetivo 

• 4iia mntC. a criac"o de urna federaco vinculada ao PTB. 	O ................................................ 

 

ando, a partir da Conferencia, a FALERJ. 

Se no foi, contudo, naquela Conferência que o Go-

verno conseguiu formar sua federação, a partir dali ele pare 

ce ter intensificado sua atuação no campo. o executor Âldio 

Leite vinha se movimentando bastante por varias localidades 

do estado em fins de 1959 e, já em janeiro de 1960, as 	fa- 

zendas São Pedro, em Nova Iguaçu, Paratimirim e Independn - 

cia, em Parati, 'e Largo, Ponta do Largo e Atalho, em São Jo 

o da Barra, teriam sua desapropriaço decretada:. (22) 

Em julho de 1960, era criada a Federação dos Lavra-

dores do Estado do Rio de Janeiro (FLERJ), senda sete as 

suas entidades fundadoras: Associação dos Lavradores de Jape 

• ri, Associação dos Lavradores de Maca, Associação dos Lavra 

dores de Virgem Santa, Associação Municipal dos Laradores 

de Trajano de Moraes, Associação dos Lavradores de Itaguaí, 

Sociedade dos Lavradores e Posseiros de Pedra Lisa e Socieda 

de dos Lavradores, Posseiros e Assalariados de Vassouras 

A diretoria era formada, prinipa1mente, por lavradores de 

(21) Novos Rumos, 21 a 27/8/1959, p5. 

(22) Última Hora, édiço do estado do Rio de Janeiro: 11/11/ 
1959, p3; 18/11/1959, p3; 19/11/1959, p3; 24/11/1959 
p2. Decretos: 6.896 de 13 de janeiro de 1960; 6.897 de 
de 13 de janeiro de 1960; 6.931 de 26 fevereiro de 1960. 
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Nova Iguaçu, em particular de Pedra Lisa. O prõprio .Bru1io 

odrigUeS, que seria um importante elemento dentro da estru-

tura cia FALJHJ, 101, a principio, O 19 tesoureiro daFLERT.' / 

Havia uma clara ligação de Roberto Silveira com a 

Sociedade de Pedra Lisa, já désde o periodo da campanha dei 

toral. No Governo, esta ligação prosseguiu através do execu-

tor do Plano de Ação Agrária, Âldio Leite, que tinha um re-

trato seu na sede da.Sociedade. 24  

Ao que parece. oortan 1 n: ' 	o Pla 

no de Aço Agrária desenvolveu alguma atuação, que o Governo 

Roberto Silveira conseguiu formar as suas associaç6es congre 

gando-as, posteriormente, na FLERJ. A sintonia entre 	esta 

e o Governo fica bastante clara na convocação para a II Con-

ferência dos Lavradores Fluminenses, organizada pela feder 

ção para os dias 6 e 7 de agosto de 1960, em Niterói, e pa-

trocinada pelo Plano de Ação Agrária. Dizia a convocação pa-

ra o encontro, assinada pelo presidente da FLERJ, Jose Fer- 

reira, conhecido como José C1ia, que "o 	PCanc' PLóto 	de 

Ação Ág'tnLa, 	díAígído pelo VIL. 	Ãldío Leite, 	tietii cztcndendc' 

pee.tctmen-t ao4 an4 eo4 dos cultívadotes da .tc?JJLa 	uui - 

flen4e" 25  

(23) Registro da Federação dos Lavradores do Estado do 	Rio 
de Janeiro. Registro n$ 5.765, Livro A-1 de Pcssoas Ju 
rdicas, número de ordem 183. Cartôrio do 129 Oficio dc' 
Niterói. 

(24) Última Flora, edição do estado do Rio de Janeiro, 12/10/ 
1960, p4. 

(25) Última__hora, ecliçao do estado do Rio de Jancim, 29/7/1960, p3. 
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Os dirigentes da FALERJ, contudo, não faziam a mes 

ma avaliação da ação do Plano. Na posse da nova 	diretoria 

daquela organização, em janeiro de 1961, vários oradores de 

nunciaram a política agrária de Roberto Silveira. Diziam eles 

que as terras desapropriadas não haviam sido 	distribuídas 

aos lavradores, e que prosseguiam os despejos e as arbitra - 

riedades coma cobertura da polícia do Governo. (26) 	Pouco 

depois da morte de Roberto, ocorrida em fevereiro de 1961 de 

vido à queda do helicôptero em que viajava, José Pureza, ao 

comentara atuação do Plano,, dizia reconhecer que muito mais 

poderia ter sido teito se outro tosse o seu executor. 
(77 

Um dos elementos básicos que estão na origem 	das 

críticas do PCB e da FALERJ a Roberto Silveira e a Âldio Lei 

te, e para o qual gostaríamos de chamar a atenção no momento, 

o da disputa pelos camponeses. Roberto era urn.líder ascen-

dente, com um estilo pessoal de atuação bastante marcado, e 

que tinha um projeto político que, ao que parece, extrapola 

vã os limites do estado do Rio, tendo por meta a prôpria Pre 

sidência da República. Seu empenho em atrair para si-'o campe 

sinato bem atesta a importncia que começava a assumir este 

novo ator político. O prestígio derivado do atendimento de 

suas reivindicaç6es poderia, ro novo contexto qúe se confor-

mava, ser convertido em capital eleitoral. 

(26) Terra Livre, fevereiro de 1961, p2. 

• (27) ultima Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 24/3/ 
1961,29 caderno, p1. 
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O problema que se colocava, no entanto, era o de co 

mo lidar com os camponeses neste novo contexto, tendo em vis 

ta a constituição de bases efetivas. Roberto o faria criando 

suas próprias organizações, entrando, assim, em disputa com 

os comunistas e aFALERJ. Esta disputa , ainda hoje, lembra 

da por um .antigo líder camponês de Nova Iguaçu. Segundo ele, 

Roberto Silveira, ao conceder benefícios aos lavradores, vi 

sava tomar as associações e esvaziar a FALERJ. 

Nesta disputa, o Plano de Ação Agrária tinha um pa 

nel fundamental. Por isso ó crne, loqo após a morte de Rober 

to, a FALERJ começou a pressionar onoV'o governador, 	Celso 

Peçanha, de maneira a influir sobre a nomeação do próximo e 

xecutor do Plano de Ação Agrária. Para tanto, a 	Federação 
r 

contava com o apoio do Conselho Sindical Fluminense que, nu 

iria pauta de reivindicaçõespreparada para ser entregue a Ccl 

so, pleiteava tambrn que aquela noernaço fosse feita por in-

dicação das entidades representativas dos lavradores e traba 

lhadores rurais.. Esta indicação deveria surgir de urna 	reu- * 

niao ampla orientada pela FALERJ. (28) 

Celso Peçanha foi eleito vice-governador pelo PSD, 

parido que fazia oposição a Roberto Silveira. Sua 	ligação 

com o partido, no entanto, n.o era to orgãnica corno a de ai 

urnas de suas lideranças tradicionais, sendo ele oriundo das 

hostes do PSP. (Vieira, 1982: 19) Alrn disso, Celso governa-

ria o estado por pouco tempo, urna vez que se candidataria a 

(28) Novos Rumos, 17 a 23/3/1961, p2. 
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urna vaga no Senado nas eleiç6es de 1962. 

'Tais fatores parecem ter'contribuido para que 	ele 

aceitasse a indicação, feita pela FALERJ° e por setores 	de 

esqúerda, do nome do economista Domar Campos. Por razões que,. 

segundo as indicaç6es, não tinham fundo político, Domar não 

pôde permanecer por muito tempo à frente do Plano Agrãrio.Em 

maio de 1961, ele foi substituído pelo agrônomo 1-rênio de Ma 

tos Pereira. A posse do novo executor contou com a presença 

tanto de José Cléia, presidente da FLERJ, quanto de Brulio 

- 	 FAT.FP.T. Ambr 	aardece- _d 	- ----- - --..-  

ram ao governador por seu empenho em resolver os problemas 

enfrentados pelos lavradores. (29) À frente do Plano, entre - 

tanto, Irênio desenvolveria urna atuação mais 	prõxima à 

FALERJ. (30)  E esta afirmação é reforçada, hoje, por um anti-

go ativista catôlico vinculado à FLEPLT, quando recorda que, 

no Governo Celso Peçanha, a FLERJ ficou abandonada. 

Er julho de 1962, Celso Peçanha desincornpatibilizou 

-se do Governo, passando-o para o presidente da Assembléia 

Legislativa, deputado pessedista Carvalho Janotti. (31)  Janot 

ti assumiu o Governo num quadrode instabilidade, tendo sua 

liderança questionada por seu prôprio partido. Com  a proxirni 

dade da desincompatibilização de Celso, houve disputa pela 

presidência da Assembl&±a Legislativa. Janotti venceu a elei 

(29) Luta Dernocràt 	, 31,15/1961, p5. 

(30)' Dados de entrevista. 	 ' 

(31) Luta Democrática, 7/7/1962, p1. 



mas o grupo perdedor o acusava de fraude. Houve, diante 

disso, urna divisão na Assembléia, e parte dos deputados, não 

reconhecendo a legitimidade do resultado, passou a se reunir 

na Câmara Municipal. (Camargo, Hippolito, D'Araüjo, Flaksr:ian, 

1986: 272) o episódio terminou sendo contornado atravEs 	de 

urna composição, tendo Jaflotti feito, também, algumas conces-

sões à esquerda. 

O governador Carvalho Janotti manteve Irnio de Na 

tos à frente cio Plano de Ação Agrária. Por sua atitude favo-

rvel aos lavradores nos casos de resistência e de ocupacão 

de terras, Irênio não permaneceria por muito tempo na dire-

ção do Plano. Os proprietários do estado, através da FARERJ, 

começaram a pressionar o Governo, exigindo sua destituição. 

Irônio era visto como agitador e instigador de invasões. 	A 

própria Confederação Rural Brasileira, como já vimos, o apon 

tarja como elemento subversivo. 	 - 

Tais pressões resultaram na substituição de Irênio 

-na execução do - Plano de Ação Agrária, no inicio de outubro 

de 1962, por Abel Menezes. Este, porém, também ficaria por 

poucos meses à frente do órgão, sendo substituido no inicio 

de 1963, após a posse do novo governador, Badger da Silveira, 

irmão de Roberto e também do PTB, por Airton Pereira da Si -1 

va. 

Sé, a FALERJ, em relação ao Governo estadual, gozou 

de certa liberdade de atuação, em suas ações diretas, duran-

te os periodos de Celso Peçanha e Carvalho Janotti, ela t- 

- ------ 	 - ---- 	 ____________________________________ 
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bm parece ter sido favorecida èni termos organizativos. 	J 

em meados de 1962 começava a ganhar força o movimento de sin.  

• dicaliZaÇaO rural. As forças poitied5, Lendo na di-anteira o 

• CB e grupos vinculados à prôpria Igreji, partiam para 	a 

formação de sindicatos no campo. No estado do Rio, FLER3 	e 

FALERJ procuravam se posicionar neste processo, criando no-

vos sindicatos ou transformando as antigas associações de lã 

vradores em sindicatos. Em agostõ de 1962 a Secretaria 	do 

Trabalho do Governo Janotti começou a elaborar, 	juntamente 

com a FALERJ, o plano estadual dê sindicalização rural. (32)  

Esta situação tenderia a se inverter ao longo do Go 

verno Badger da Silveira. Segundo um antigo militante do PCB, 

responsável por sua seção de campo no estado do Rio, o 	ir- 

mo de Roberto Silveira tinha urna atitude e discriminatôria em 

relação ao Partido. Desta forma, lembra aquele antigo diri - 

gente, os comunistas do estado, em discordância com a linha 

nacional do PCB, que era de aliança com os trabalhistas, re 

solveram apoiar o nome do candidato Ten6rio Cavalcanti, 	do 

Partido Social Trabalhista (PST), nas eieiçaes de 1962. Com  

esta aliança, eles puderam eleger deputados estaduais 	corno 

Afonso Celso Nogueira Monteiro, Aristôteles de Miranda 

ZIO Ramalho, além dos federais Demistóclides Batista e Adio 

Pereira Nunes. Assim, os comunistas conseguiram o espaço que 

Badger negava-se a ceder-lhes, como tambrn afirma um ex-par-

lamentar ligado ao •PCB. 33  

(32) Jornal do Brasil, 8/8/1962, 19 caderno, p5. Última 	Ho 
ra, eaiço do estado do Rio de Janeiro, 9/8/1962, 	p2. 
Luta Dentocrtica, 11/8/1962, p5. 

(33) Dados de entrevista. 



As divergéncias entre Badger da Silveira e os comu-

nistas no se restringiriam à campanha eleitoral, prosseguin 

durante o Governo. No centro delas. ocuDando lugar 	de 

- -4-r 	, 	i,e-.4-,- 	,v 	v $ ue 	LI , 

cio. 

Logo ao assumir a direção do Plano Agrtrio, Airton 

Pereira da Silva deixou clara qual seria a linha adotada pe-

lo Governo. Segundo ele, seria promovida urna reforma agrria 

pacifica, através da entrega de terras devolutas do estado a 

lavradores que quisessem cultivá-las. (34) A idéia, portanto, 

era eliminar as lutas promovendo a coloicaço das 	terras 

do estado. 

A realidade, contudo, parecia ecapar por entre os 

dedos do Governo. Já em abril, uma série de ocupaç5es começa 

riam a ocorrer, sendo a do Imbé a primeira. Estas ocupaç3es 

obrigariam o executor Aírton Pereira a se desdobrar, movirnen 

tando-se pelo estado a fim de colher dados para aue a SUPRA 

desapropriasse aquelas terras em litígio. 

Para Badger, as ocupaç6çs eram obra de agitadores e 

em nada contribuíam para a realização da reforma agraria. Di 

zia ele: 

(34) última Hora, ediciio do estado do Rio de Janeiro, 29/3 / 
1963, p3. 	 - 

- 
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"Á .teÇo/unct aghãhía te-)i de 'l-'L já e fltC: p0 
de rna- 4e]t pkoeta4.tLnada pelo Ccigeo. 
Eneateço, entAetanto, czo4s íctti,'.adoiic.5 'u 
mnen- c.'.s, que ;zãio se deixem e.nuo 	e»L po. 

	

que petcnde;; tac e. 	de 
agLtaçiio ao e.4-tado. No nos 	Zcíto 	u 
9.L a04 p'ncpios da Le- e 	da iu- 

Apesar dos apelos de Badger e de suas declarações 

de que somente as reivindicaçes pacificas e legais dos ia- 

• vradores seriam atendidas, as lutas prosseguiam. (36)  Tornava 

-se claro, diante delas, que o Plano não estava conseguindo 

imprimir o rumo desejado pelo Governo para a questao agrãria. 

E a rebelião ocorrida na Fazenda Capivari, era Caxias, em ju 

nho de 1963, parece ter sido a gota d'água. Pouco tcrnpo de-

pois, nos primeiros dias de agosto, o padre Antônio da Cos-

ta Carvalho;  assistente eclesiástico da Federação dos Circu 

los 'operários Fluminenses (FF) , 	era nomeado executor 	do 

Plano Agrário no lugar de Airton Pereira da Silva. (38)  Este. 

por sua vez, seria incorporado à "SUPRA como seu delegado no 
- 	 •-••- 

• estado do Rio. 

O padre Carvalho, através dos Círculos Operrios e 

em associação cora a FLERJ que, embora desligada cio Governo 

não chegou a se desarticu1artotalmente, vinha promovendo a 

(35) Ültima_Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 22/5 / 
1963, p2. 

(36) Jornal do Brasil, 19/4/1963, 19 caderno, p11. 

(37) Sobre OS Circulos OperSrios, ver, neste mesmo captu1o, 
o item 4.3. 

(38) Jrna1do Brasil, 1/8,'1963, 19 caderno, p12. 
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çorinaçao de organiza ç6es caniponesas em oposição quc:las o:tj. 

11 iaoas pelos conunstas. A sua indicaço para a direção do. 

,,-..-..1.,,-... 
L. 	V L' ... 	•.... .L. 	LII 

ço eficaz contra as ocupaçoes ao terras que vinnm ocorren 

1 	39 
uO. 

O governador Badger da Silveira manteve o padre Car 

valho na direção do Plano Agrário, apesar dos vários e cons-

tantes pedidos em contrrio. Na verdade, o padre permanece -. 

ria no Plano mesrao após a cassação de Badger, coza base 	no 

Ato Institucional assinado pelo presidente Castelo 3rarico 

em maio de 1964. Ele foi mantido no cargo pelo general Pau- 

lo Torres, que assumiu o Governo do estado, vindo a 	pedir 

demissão em julho daquele nesmo ano, alegando falta de recur 

sos para desenvolver seu trabalho. (40) 

Eram bastante recorrentes as cri ticas.à política a 

grria do Governo Badger da Silveira. O governador era acusa 

do de reprimir os movimentos camponeses, expulsando os lavra 

dores das terras que ocupavam. No caso da Fazenda Agro-Bra- 

sil, ocupada. no inicio de dezembro de 1963 por varias 	fam 

lias de lavradores que, dias depois, seriam expulsas por um 

choque da PM, comentaria o jornal Liga, aproveitando para 

nas entrelinhas criticar também o Governo João Goulart: 

(39) Entrevista com Badger da Silveira. 

(40) Luta_Deinocrtica, 4/7/1964, p5. 
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110.õ áltLmo---s aeon.tmeiz-tos Cm Ccciioc 'ias 
de Macaca, onde doi. ml eamponee4 4 o 
/Lam e.xpai.4o4 daó tt-'ci oae haui.am ocupa 
do, pot um choquc po-ciaC an;ado,4eJLt/ 
bem perita amon4-ttan, de. o'una p  'Çanrlct 
o CiUe vem a 4eJL um GovCkno 'kaba.hÁta' 
que 4e eeaje a cata. de de.ma9c'ct e. 	a1 

meitsageju ao povo u(4l) 

T 

Era sobretudo ao padre, entretanto, que as cr.ticas 

se dirigiam. Urna das formas pelas quais a Luta Democrática $ 

que pertencia ao candidato derrotado ao Governo do 	estado 

em 1962, e que não poupava adjetivos para atacar o governa - 

dor, se referia constantemente a este, era "Ibadgc.'.". Suge- 

ria o jornal, desta forma, que o governador tinha 	ligações 

com o Instituto Brasileiro de AÇãO Democrática, que abrigava 

a direita do pais e procurava solapar as bases do 	Governo 

_João Goulart. Uma das provas desta ligação, segundo o articu 

lista da Luta Fernando Caldas, era a nomeação do padre Car-

valho pára a direção do Piano Agrário. De acordo cora ele, o 

padre mantinha estreitos vínculos com Ivã Hassiocher, presi-

dente nacional do IBAD. (Caldas, 1963: 5) 

A FALERJ, em diversas ocasi6es, pediu a exoneração 

do padre do Plano Agrário. Os motivos apresentados eram' os 

mais variados. Acusavam-no dter ligaç6es com grupos anti-

nacionai.s, de estar a serviço do latiffindio, de desviar se- 

mentes e ferramentas fornecidas pela SUPRA para que 	fossem 

distribuídas aos lavradores, e tarnb&m de não aplicar, 	nas 

(41) Lic, 18/12/1963, p5. 



arcas desapropriLidas, os recursos que haviam sido cpncedi-

dos ao Plano Agrário, com este objetivo, por aquela Superin 

teridencla•' 	O que cte Lato parecia estar na base CíaS nfCO- 

cupaçes das lideranças da FALERJ, no entanto, era 	aquilo 

pureza expressava cm novembro de 1963, ao receber a 	carta 

sindical daFederaço. Ele acusava o padre Carvalho do 	"da 

zeix poUtca. cui 	v.&adot e p'oea'ta4 i.;titome.te4-4e em qae4- 

.Ln-tVtna4 nas o.'9a1za.çõe4 4'.iid-LeaJ..4 na bac do ant-1c.o-

m a ns ,n o • ' 

fl riilp m i prnr.npvR aqu] s li dEranÇaS era a in- 

tervenção do padre nas organizações camponesas, 	procurando 

neutralizar o trabalho das esquerdas junto a elas. Este ti- 

p0 de aço 	confirmado, hoje, por uni técnico que atuou 	à 

frente do Plano Agrário durante parte da gestão do padre, a 

convite deste mesmo. Segundo ele, eram marcadas reunies nas 

mesmas horas e em locais pr6xinos às convocadas por lideran-

ças tidas como comunistas. 

Na verdade, o padre Carvalho não tentava, simples - 

mente, desestruturar as organizações. Seu objetivo era farta 

lecer aquelas sob a sua orientação, e atrair os 	lavradores 

vinculados à FALERJ. Para alguns lideres desta 	Federação, 

contudo, a sua perda do controle sobre as organizaç6es cam- 

ponesas representaria o fim delas 	e do pr5prio movimen- 

(42) Última Hora, edição do estado do Rio do Janeiro, 29/10/ 

(43) Ültima Hora, ediçn do estado do Rio de Janeiro, 19/11/ 

favor 	Lzcr inolai.:õES nu greitos 

tiata ou 	nea uLi 
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tu (44) . 

4.3. Os Círcul2 	rios e a FLERJ 

Os Círculos Operários surgirant no Rio Grande do Sul, 

era 1932, como urna iniciativa do padre Leopoldo Brentano. De 

caráter marcadamente corporativista, a iniciativa dos Círcu-

los inseria-se num movimento mais geral da Igreja no sentido 

de promover a doutrina catôlica e reforçar seus vínculos jun 

i_U La 1haccras. Ifluindc dirctamen.te. 	os 

catos procurava-se, ainda, conter a aço dos grupos de es- 

querda. (Wiarda, 1969: 12 e 13; Schneider, 1965: 53 e 54 	; 

Bruneau, 1974: 84) 

Ainda no inicio da dõcacia de 1930 o padre Brentai-io, 

dado o sucesso de sua iniciativa no Sul, foi chamado para o 

Rio da Janeiro pelo então cardeal Dom Sebastião Leme. O ob-

jetivo 'era formar um movimento operrio catôlico nacional u 1 

nificado. O movimento cresceu bastante durante o Estado No-

vo com o apoio e o incentivo aberto do Governo. (Wiarda 

1969: 14) Em 1937 ia se contavam em 34 os Círculos formados 

pelo Brasil. Em 1942 este número havia sa1ado para 142, ten 

do 'sido formadas, tambrn, 4 federações estaduais de* Círculos. 

(Fi'ichtner, 1980: 134) 

(44) Ava1indo, hoje, a forma como o governador Badger 
Silveira tratou da questão aqrria e das organizações 
camponesas no estado, diz um importante lider da FZ\LERJ: 
"adger. ttd pc'ct 	qa-dan vem a.s acaç6 	d 

vado.'tc.. Fe: tudc." 
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1 

Segundo Hns Fticlitner, o objetivo inicial do pidrc 

BrentaflO era de que os Círculos, que tinham uma organização 

profissional, fossem reconhecidos, eles iues:uOS, CJtiO sindica 

Los. Isto, porém, rido obteve a aprovação,do Ministério 	do 

Trabalho. Desta forma, restou-lhe a alternativa de procurar 

penetrar e controlar os sindicatos oficiais. Os Círculos 

assim, desenvolveram sua atuação de forma paralela aos sin-

dicatos, e a organização profissibnal originainiente prevista 

foi abandonada. O não reconhecimento dos Círculos Operrioc 

como entidades sindicais, no entanto, no impediu que, 	em 

141.. eles fossem elevados à cateqoria do ôrqo técnico 	e 

consultivo do Ministério do Trabalho. (Filchtner, 1980: 134 e 

135; Schneider, 1965: 56) 

Depois de 1945, de acordo cora Howard Wiarda, o nO--

vimento entrou era dec1nio. Tentativas para revitalizá-lo To 

ram feitas em meados da dcada seguinte, mas seu alcance,ain 

da segundo aquele autor, foi limitado Delo controle exercido 

por c1rigos tradicionais. (Wiarda, 1969: 16 e 28) Uma des-

tas tentativas foi a criação, cm 1956, com a colaboração cia 

Pontífjcja Universidade Católica do Rio de Janeiro, cia Esco-

la de Líderes Operários e do Movimento de OricntaçZio Sindi - 

cal. Seu objetivo era a formação de líderes sindicais 	que 

• adotassem em suas açoes, e disseminassem, os princípios 	do 

Circulismo. (Schneider, :1965: 64) 

r 

Ainda segundo Wiarda, eram tensas as relaç6es 	do 

(45) 
movimento cii-culista com a esquerda catolica. 	Seus ar 

(45)Sobe a Esauerda Católica ver Emanuel de }adt. (1970) 

1 
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gcntCS consideravam a formaço de outros grupos para a atua- 

çiO junto aos trabalhadores como uma usurpação. de seu domi 

e taxava-os de subversivos.- (Wiarda, 1969: 45) :a verde 

de, pareciam ser tensas as relações do movirnen'Lo circulista 

com a esquerda de .maneira geral. Mesmo proclamando-se tradi- 

cionalrneflt apolítico e apartidãrio, o -movi mento 	empenhava 

esforços para neutralizar a penetração comunista junto 	aos 

trabalhadores. E foi justamente o temor de uni avanço da es-

querda no país que, de acordo com Wiarda, teria levado os 

Círculos a investirem contra João Goulart: 

"A. oganLzaço 	kcutL4tct ncLCJ.OVUZ!L, 	pok 
i.440, ajudou a ob 	a opinio pib(í. 
c 	C.OVZ.C/LcL o Gc't;e:o de Gou'.a.' 	e 
óamen.te aplaudiu c.' golpe qe c' depZ, 

cc'mo aó 'ab.eaLLen-t.e.s mccUda5 dc 	'c-,i  
çcs 

 
c,-,ttj,.adas exp.'utLc'  

oa-tjz.o 	 do potc de L1de- 
)tança opekcut..La." (Wiarda, 1969: 73) 

Apesar do nome e de ter, a princípio, uma atuação 

basicamente urbana, os Círculos Operários voltaram-se 	tam- 

bém para os trabalhadores rurais. No estado cio Rio eles al-

cançaram força considervel na área rural, onde atuavam des 

de fins dos anos 1950. 

Os Circulos eram associaç6es de direito civil e ca-

rter interprofissional, isto , reuniam diversas categorias 

de trabalhadores. Sua jurisdição era municipal e, num esta- 

do, os Círculos formavzrn uma Federaço. As Federações,' 	por 

sua vez, foi-rnavam a Confederação Nacional dos Círculos Oper5 
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rios. Sua direção era leiga mas, em cada urna destas instn - 

cias, havia um assistente eclesiástico que tinha poder de ve- 

to nas decis6cs. Os assistentes eram membros da 	hierarqui 

e, normalmente, eram jesuítas. 

Como lembra um antigo presidente da FCOF, os Círcu 

los exerciam urna atividade de formação, preparando seus mcm 

bros para urna participação na vida sindical. Esta prepara 

ço, contudo, ressalva um outro ativista cat6lico que teve 

atuação junto ao campesinato, era feita "c.ni 	 m 

r'- 

p1tLa. "  

Tendo por assistente eclesiástico o padra Ant6nio 

da Costa Carvalho, a Federação dos Círculos Operários Flumi 

nenses atuaria no campo em conjunto com a FLERJ. Como vimos, 

criada ao tempo de Roberto Silveira, a FLERJ perderia o a-

poio do Governo estadual na administração Celso Peçanha. Is 

to teriã levado um de seus líderes, Edmundo Monteiro Meio , 

a buscar o concurso da FCOF, que já vinha desenvolvendo um 

trabalho, ainda que localizado, no campo. 

Os Círculos, assim, apropriaram-se da estrutura da 

FLERJ para expandir sua atuação junto ao campesinato. Ao ré 

ferirem-se, hoje, ao trabalho desenvolvido por esta federa-

Ço, antigos dirigentes circulistas o fazem sempre na primei 

ra pessoa do plural e corno se fosse a FCOF, de fato,o motor 

(46) Sobre a estrutura organizacional dos Círculos operários 
ver-Howard J. Wiarda. (1969) 

(47) Dados de entrevista. 



da açao. 

• Esta vincu]ação absoluta entre FCOF e FLERJ, contu- 

do, deve ser relativizada. Nem todos os seus r:Lembros 	erom 

circulistas, ou mesmo católicos, embora trabalhassem do for-

ma coordenada com os Círculos, como lembra um ex-presidente 

da FCOF. Alguns "Cen4", particularmente de São Gonçalo 

Silva Jardim e 1'lag&, também faziam parte da Federação dos Lã 

vradores. Na verdade, a FLERJ parecia reunir, e isto j 	dos 

de a sua criação, uma série de segmentos que se opunhan a li 

nha d FALERJ A FCOF, sem d1V!da, ora o mi fci-tc 	dcic, 

• muito embora não fosse o único. O Sindicato dos 	Empregados 

'Rurais de Campos, por exemplo, era vinculado à FLERJ mas não 

FCOF. 48  

A princípio, o trabalho conjunto resultou na forma-

ção de algumas associaç6es de lavradores que se vincularam à 

FLERJ. Posteriormente, partiu-se para a constituição de si- 

dicatos, e a própria FLERJ buscaria obter do Ninistrio 	do 

Trabalho, o seu reconhecimento como entidade sindical. 

Esta investida no sentio da sindicalização foi pre 

cedida de discuss6es e de um cuidadoso plano, elaborado pela 

FCOF, e que iniciava com a seguinte avaliação do Rio de Ja-

neiro: 

(48) Dados de - entrovistn. 

257 
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"O e4ado do R.o de. JcuCi;Lo 	o t. .ua 	p' 
4-c.çiio 	og;tctjÇi1ca, p:d'ta 4seiL o 	ta do jJt 

d'tio, de um sínd'ciis 
Devido os de4niandc6 pc'U-tco., o e tccío 
do Ro vLv._ uma 	t(içdc cac'-cca, 

e. -dCooQ..cct. 

No 	-teJL0;L do cadc', h m-ítc mi- 
4'La, -tanto quanto a do Vo-de-tc, •óe;i-  
do pofz.e.m, qu e esta ituaçc, no 	ez-Cac' 
do R.Lo,podeit 	se 	ct:iada, o. ai-ti zandu 
a'i.adoe.4 em 4Ánd.'cato4 	ui.te 	e. 

C/LteO4 com o pke..eute p.t'.ano, que .óc 
p.ovado, e..ta:no. ee.tc5, ou.e de.rLij/Lo 	G. 
do4 anoó niuda..'tamc3 .tc:da a 	o;io< 	do 
e4.tado do Rio."( 49 ) 

	

De acordo com o Plano, o estado seria dividido 	m 

dez zonas sendo, cada uma delas, responsabilidade de um coor 

denador. A este caberia: fundar e orientar círculos e sjndi,-

catos rurais; dar assistência ao setor rural de sua zona;for 

mar e orientar os dirigentes e militantes, promovendo 	dias 

de formação, encontros e cursos. Para tanto, seria fornecido 

aos coordenadores todo o material necessrio. Tal 	trabalho 

- 	seria supervisionado e orientado por um coordenador geral , 

que tarnb&m seria responsável pelo envio aos coordenadores de 

toda a 	documentação legal necessria para a formação dos 

dos circulos e dos sindicatos. Este coordenador geral traba 

lhana junto à FCOF. Tanto ele, quanto os demais coordenado 

L 	res, fariam um curso rápido .e formação e capacitação 	com 

matarias corno: circulisruo, sindicalismo rural, questões so- 

(49) Plano para a furidaço de CI rculon cr- r5.rios ruix; e ridicod'; ru 
rais •no cro do Rio d Jonc'iro  
culos ope:c5rio e Lvrdores do sc.ado o Rio de LifflC - 
ro, -s/d, pi.. Coleçcto iduardo Prncipc. 
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ciais e prática de fundação de círculo operário e sidie o 

rural. Previa-se; finalmente, que os coordiadoes, acompi 

nliados do coordenador geral, visitariam os bispos das 	d 

ceses do estado, solicitando-lhes o apoio e autorização p-

ra que os vigários auxiliassem no trabalho. Buscar-se-ia, a - 

inda, o concurso de outras autoridades intercssdas na 

Posta circul-ista e na sindicalização rural. (50) 

Para que este plano tivesse sucesso, contudo, 	se- 

ria preciso vencer a oposição dos grupos de esquerda que 	a 

tudvut 	 -1L\-.J CstdO dc fio , priflc!p raer!te,c 	TJ-PJ 

A prôpria legislação sindical brasileira contribuía para 	a 

cirrar, ainda mais, as disputas pelos camponeses. 	Segundo 

ela, cada categoria poderia ser representada oor apenas 	um 

sindicato que, a não ser era casos excepcionais, teria 	cnlhi 

to municipal. Era possível também que, com a autorização do 

• Ministério do Trabalho, mais de uma categoria se agrupassem 

num só. sindicato. Mesmo aqui, no entanto, deveria ser mant 

do o princípio da unicidade sindical, extensivo também s en 

tidades de grau superior, como as federações. 

De acordo com o relatõio de atividades da FCOF de 

1962, o seu trabalho de fundação de sindicatos de trabalhado 

res rurais no estado já havia resultado em seis pedidos 	de 

reconhecimento sindical encaminhados à Delegacia Regional do 

(50) Ibid. p1 a 3. 
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Trabalho. Alëiti disso, cerca de vinte proceso se, encontrdv2m 

cm andamento e, num curto prazo, tambrn seriam 	encainjrihdc.s 

àquela repartição. Tão logo os seis primeiro3 sindicatos ti-

vessem suas cartas expedidas, a FCOF buscaria também o re-

conhecimento da Federaçío. 5  

FLERJ e FALERJ encaminharam-se para reconhecimento 

junto à Delegacia Regional do Trabalho em periodos bem prô --

ximos. Foi esta última, no entanto, que conseguiu a carta sin 

di cal. 

A carta sindical foi entregue a FALERJ pelo super-In 

tendente da SUPRk, João Pinheiro Neto, numa manifestação rea- 

rã 
	lizada em Niterôi no dia 18 de novembro de 1963. Como 	parte 

desta manifestação, foi feita uma passeata encabeçada por Pu 

reza, Brulio e o presidente da ULTAB, Lyndolfo Silva. À sua 

frente, as bandeiras nacional e da FALERJ. (52) 

O caráter grandioso da comemoração sugere, a nosso 

vr, que o reconhecimento da FALERJ tinha um significado mais 

profundo do que o de urna vitõria sobre um grupo opositor. Por 

outro lado, a presença de Lyndoïfo Silva tamb&ni indica, 	ao 

que nos parece, que aquele evento assumia uma importância que 

extrapolava os limites do territôrio fluminense. 

(51) Re]t6rio da Diretoria da Federação dos Círculo----  Orer-

(.52) Terra Livre, dezembro de 1963, p8. 
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preciso ter em mente que, a luta entre grupos li 

gados à Igreja e setores de esâuerda, particularrnontc o PCB, 

pelo controle das organízac6es camponesas no período que an 

tecedeu o Golpe de 1964, no foi exclusiva do estado do Rio. 

O Rio de Janeiro foi apenas uma das arenas da competição que, 

a nível nacional, se travava pelo monopólio da representação 

do campesiflato. 53  E o que estava em jogo aqui era rio so-• 

mente o predominio sobre uma clientela, embora fosse 	este 

um importante componente das lutas, mas também, e principal-

mente a imposição de uma determinada visão do mundo social 

e, em conseqüência, de uma forma de atuar neste mundo. A es 

ta questão, no entanto, voltaremos mais tarde. 

44. O Governofederal 

Era basicamente através do Instituto Nacional 	de 

Imigração e Colonização, órgo do Ministério da Agricultura 

criado no inicio dos anos 1950, que o Governo federal atuava 

no campo nc estado do Rio, até o começo da década de 1960. 

Sem procurar intervir diretamente nas lutas, esta 	atuação 

se limitava à administração e à manutenção dos flrlCi2OS COlO 

niais. e das terras públicas ecistentes. Ocorre 4ue, como gran 

(5 3) Sobre as disputas pelo controle das organizac6s campo- 
nesas.ve Emanuel de Kadt (1970) e Thoins 	C. Bruneau 
(1974) . Para um estudo de como elas se desnvolvcram num 
outro caso especifico, ver o trabalho de 	AsFuia 
cantara de de Camarqo (1973) sobre o movimento 	cam 	s pon: 
em Pernambuco. 



dc parte das lutas se dava em terras consideradas oúb1i.ca 

de propriedade cuvdosa, e mesmo em alguns nucleos, CC1O foi 

o caso de Santa A.ice, o INIC era constantemente aponto c.o 

mo co- responsvci ror elas. As denúncias. contra o 	institu- 

to, partidas de organizações camponess e jornais de e:uc: 

da, iam desde o desvio e a rc utilização de verbas destini - 

das aos núcleos, bem como o abandono destas, at a convivn 
• • . 	

. 	(54) cia com os grilelros. 

As acusaç6es ao INIC poderiam ser vistas como 	urna 

itidü d 	rup 	de esr9 nn sentido de 	pressionar 

por mudanças na diretoria do ôrgo. Afinal, ela era controla 

da por elementos do Partido de Representação Popular (PIP)de 

Punho Salgado. (Camargo, 1981:*153) Parte das criticas, en 

treanto, 	confirmada por antigos técnicos do rgo que no 

tinham vínculos com aqueles grupos. Lembra-nos um deles que, 

nicialmerite ;  havia uma grande rotatividade ria diretoria, do 

instituto, oque por si sô j resultava numa certa parali-

sia. Além* disso, seus diretores tinham uma preocupação "C.•a. ' 

pc.Uic", mais voltada para os •interesses de seu par 

tido do que para as questões t&cnicas. Dês-ta forma, conclui 

sua ava1iaçío: 

"Fo.L um 'q2o que 	 gJLauCr;CfttC 

aqu.i dctn.c. E quc- az c.attSa.S 	 o- 
A Íj7capacídade dminí. tati'a . A 

(54) Ver, oi exemplo, Imprensa Popular: l9/3/195, p3; 	O/ 
3/1955, p8; 29/6/l9S7,p6. Vertabm jorna] :, 
29/G/196 91 19 caderno, p5. 

__ 	 - 
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extienia to. 	ii.v-idadc. iict dí.'Lcço dc' eit-t;i-' 
dade.. Á .'ota.t'-ídade C'La i.Iio 9/LaHdc'., que 
a4 pusscas ehe.javani e. ;ictc t-L;thct,ii nejl: tn. 
p0 de pogtcin'a ,'iada, p.cu'icjai n -tdct, 	d 

:a .-Plhc J)O.tt.LC.cZ, I1c' da, nada, na 
d(7; E díxaw'am Va4 andad..s 4e,i 
404, ao Deus da." 5 ) 

Esta li.nha de atuação se modifica a partir de 1963, 

com o início das atividades d. SUPRA. Daqui em diante o 	GO 

verno federal, através da SUPRA, passara a intervir direta - 

mente nas lutas, atendendo a grande parte das reivindicac3es 

d 	iav.cz, a1rn dc incontivar a indic!ço 	rnr.1 

Com tal postura, o ôrgão atrairá pesadas criticas dos 	pro- 

prietários, e mesmo de algumas autoridades. 

O primeiro superintendente da SUPRA foi João 	Caru 

so. Ligado ao então deputado Leonel Brizola, Caruso prmaxe-

ceu à frente do órgão ate' junho de 1963, quando foi forçado 

a demitir-se por pressão dos grupos conservadores e pela no 

meação, - por Jango, e sem a sua consulta, do Conselho Diretor 

da SUPRA. 	 . 	 - 

Para alguns setores, a ação desenvolvida 	pela 

SUPRA, no Rio de Janeiro, era dernagôgica e•agitativa, incen-

tivando ainda mais as ocupaçoes de terras, urna vez que cria- 

(55) Refere-se, por unidades, aos nc1eos coloniais. 

(56) O Estado de São Paulo, 22/5/1963, p3. Ültir.t Hora, cdi 
ão do estado do Rio de Janeiro, 14/6/1963, })2. Ver tiin 

bem Aspsia Alcântara da Camargo. (1961: 219) 
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va, entre os posseiros, a expectativa de que teriam 	sempre 

suas reivindicações atendidas. Esta 	a visão que, ainda lio 

je, tem do órgão um entigo ativista católico ligado 	FCOF 

e que, à época, desenvolvia um trabalho ao orientação junto 

à FLERJ. 

Tal era também, ainda em 1963, a opinião do próprio 

governador. 	fluminense, Badger da Silveira, parti cúlarmenteem, 

relação .à gestão de João Caruso. Segundo o governador, o su 

perintendente desenvolvia urna ação "ngta' no estado, ins 

tigandopessoalmente as ocupac6es de terras. Edyr 	LL1Ct 

feito de ntincias sobre a atuação de Caruso ao presidente Jo 

ao Goulart. (57)  

A partir do levante de Capivai, ern Duque de Ca:ias, 

ocorrido em junho de 1963, o governador passou a fazer 	car 

ga aberta contra o superintendente. As suas press6es 	soma 

rarn-se às vr.ias outras cue se concentraram sobre João Caru-

so, inclusive as da FARERJ que o acusava de insuflar agitado 

	

res em Caxias, e que resultaram na sua demissão, que jã vi- 	- 

nha sendo esperada desde fins de maio (58) 

Badger declararia aos jornais, que- a SUPRA incenti-

vava a luta armada pela terra na Baixada. E o responsã- 

(57) OI-timçi Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 7/4 / 
194, p.  Entrevista com Badger da Sil'eira. 

(58) O Estado de São Paio, .22//i9G3, o3. Corre-io díi Manhã, 
26/6/1963, 10. caderno, p3. ntrevist.a ccni iadqer da Sil 
veira. 
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vel por isso era Caruse. Até ele assumir a direção da SUPJ, 

sustentava o governador, os movimentos camponeses no esLado 

eram feitos de forma pacífica.' Por isso meno 	13adc1 :, 

como ele préprio lembraria, telegrafaria a Jango denuncian 

do o fato e pedindo providências: 

"Tcn-to que chegou num poii.to que eu pa44e. 
uni ee.kama a&a o pkC4-deiz.Cc Joo Gou 
£ott dízeLdo que o 4eu.ho& 	João Ccvu5 
qaetLa íkicendi.an o £n.e'uLo.& do e'tctdo do 
Ro,qe, eu e)La aon''za t pedia uma pneu-L-
dncía.. No da 4 eJLLLuta eiLe. oi 
e. aoí nomeado o T'J.nhe.Lno Neto." 

Na verdade, Badger, apesar de ser também ele um pe 

tebista, tinha problemas cora o •Governo federal e com a es-

querda de seu próprio partido, que vinham ainda da Ca1L1p&nh 

para as eleiç3es de 1962 ao Governo estadual. Segundo 	ele, 

o Governo federal, incluindo-se o presidente João Goulart 

no teria seernpenhado pela sua vitôria, esquivando-se 	de 

lhe prestar apoio ostensivo. E mais ainda, a esquerda do par 

tido, tendo à frente Leonel Brizola, teria mesmo lhe hostilí 

zado, apoiando a candidatura de seu principal opositor, Tenó 

rio Cavalcanti. (61)  Políticos da Guanabara, como floland Cor 

bisier, vinham ao estado do Rio manifestar a sua 	simpatia 

-  
por Tenorio. (62) 

(59) Jornal do Brasil, 21/6/1963, 19 caderno, p8. Tribuna da 
Irens, 21/6/1963, p5. 

(60) Entrevista com Badger da Silveira. 

(61) Entrevista cou Badger: da Silveira. 

(62) Luta Democrrtica, 3/2/1962, p3. 
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Assim, à frente da SUPRA, João Caruso, 	vinculado 

ao grupo de Brizo].a, manteve uma linha de c1.istiricia em rola- 

i - i.-- 	-- 	(.. -L  -• 	'-" -- 	1-..- .--. c) 	 LC 	.'-i- VL.L-L -- • 	-czi U..t_,, 	(UCLJ iL' 	v  

ao estado, com cio nEo se encontrava e, ao que parece, 	no 

havia uma tegraçEo entre a SUPRA e o Plano de AçEo /qrEïiad 

Governo estadual. Segundo Badger, as desapropriaç6e eram fe± 

tas no Rio de Janeiro sem um contato prévio com o Goven;o es 

(G 3) 
tadual. 

Desta forma, parecia haver canais de cornunicaçEo di 

retos entre a SUPRA e as organizaç6es camponesas 	ílur:inen- 

ses, e mais especificamente aquelas vinculadas à FALEIU, pas 

.san&) por cima do governador do estado. De fato, com a cria-

ço da Siperintendncia e com a conceritraço, nesta, da .ni-

.ciativa das desapropriaç6es e da elaborao de uma pol'cic 

agr&ria global, as reivincicaçes dos lavradores, cie a:tez-: 

afliiíarn para o Plano Agrário, passaram a ter nela o seu ds-

tinatrio. O governador Badger da Sil'.eira, no entanto, i Eo 

era visto como um veículo confivel para estas 	reivi.rdic 

ç6es uma vez que, constantemente, se manifestava de forma 

contraria aos rumos que a mobilizaçao camponesa vinha asu - 

ruindo no estado, principalmente -com as ocupações de te).-r.-.,s. 

Caruso era visto de íorma positiva pelos ldercs da 

- FALERJ, No Imb, por exemplo, pretendiam eles denominar 	a 

rea desapropriada de Núcleo Co].onial JoEo Caruso. 64  

(63) Entrvista com ]3adqcr da Silveira. 

(64) Lula' DemocEtca, 2/7/1963, 1)5. 
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A demissão ci: Jogo Caruso e a noneaço, para o seu 

lugar, de João Pinh2iro.Neto, foi encarada como uma redcfini 

ço da iflVStida raiormista ão (verno federdi. 	d.c;iro 	- 

to era mais próximo a Jango, o tinha um bom trms!to 	junixi 

ao PSD mineiro, parti cu1arrnente o ex-presidente 	iuscelino 

Kubitsche).. Deve-se observar, como aponta Aspsia 	Camargo, 

que esta nomeação se deu no mesmo momento em que aquela sc•-- 

ção do PSD, partido majoritário na Câmara, ameaçava 	romper 

com o Governo federal devido, entre outras raz6es, ao 	enca 

minhamento que vinha este buscando dar a ouesto agrária. (Ca 

1 OQ1 . -- 

A romeaço de João Pinheiro Neto para a direço da 

SUPRI, no pareceu mudar substancialmente a situação do ór-

go em relação ao Governo do estado do Rio. É certo, porr:', 

que alguma inteqraço começou a ocorrer a partir daqui, co-

rno o próprio Badger o admite 65  

De fato, assumindo poucos dias após o levante 	de 

Ca-pivari, João Pinheiro Neto 3a se mostrava disposto a CO-

versar com o governador sobre este assunto. E em fins de ju 

lho de 1963, a SUPRA constituirii um Grupo de Trabalho 	que 

teria, corno incumbência, a de esboçar urna estratóqia de re-

forma agrãria para a Baixada Fluminense, que seria executada 

conjuntamente com o Plano Agrrio. Destas investid 	result3 

(65) Entrevista com Badqer da Silveira. 
Também Ul!, antiqo t.Ecrico da SUPRI', lembra que, na qetr.11 

.de Joo. Pi.nciro Neto, j5 se podia perceber algum nTvi 
de integrcio entre aquele órg.o e 0 Governo e;tduji. 
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ria, em outubro daquele ano, a assinatura de uru convênio en 

tre a SUPRA e o Plano Agrario, pelo qual este receberia Cr 

50.000.000,00 do Governo federal 'para que fossem 	aplic:os 

na co1onizaço das ãreas desapropriadas. (66) 

mesmo  tempo em que começava a desenvolver 	urna 

açZo mais integrada cem o Plano Agrrio, tendo ji ? sua frori 

te o padre Carvalho, a SUPRA, com João Pinheiro Neto, 	nar- 

tinha seus vínculos com o grupo da FALERJ. 	As desaprcp:i 

ç6es prosseguiram e, assim também, as acusaçaes de que a Su 

perintendncia alimentava as ocupaces rio 	 o Iic. ar: 

to ao processo de sindicalizaço rural, as organizações cria 

das peJ.a .FALEPJ, assim como tambêm esta própria, parecem ter 

sido beneficiadas, obtendo o seü reconhecimento. 

4.5. Tenrio Cavalcanti (67)  

No se pode deixar de mencionar, dentre as 	divE;r 

sas forças que atuaram no campo fluminense, o grupo 	ligado 

ao então deputado Natalicio Tenório Cavalcanti de Albuçuer - 

que. Construindo sua liderança política na Baixada, mais es- 

pecificamente a partir do munFicipio  de Duque de Caxias, 	a 

través do uso da violência e de mecanismos clicntelsticos 

Tenôrio procuraria afirmar-se também junto ao caipcsinato. 8  

(66) Correio da 	12/7/1963, 19 caderno, p4. Jornal5a 
Brai1: 20/7/1963, 19 caderno, 1)24; 20,'10/1963, 19 ca-
derrio, p29. 

(67) Este item esta amplamente baseado em trabalho anterior 
nosso. (Crynszpan, 1982) 

(68) Para urna trajetória de Tcr8rio Cavalcaní ver lsrae} 1'c' 
ioch. (1986) 
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A fama de homem violento, construída c 	h 	l ri: nt': 

uti1iza1a por T'.~nõrio, e também por aquc1e que o corcavrt:, 

encaixava-Se bem na reqio a partir da qual elo 	dc;portou. 

ori.ginrio de Palmeira dos Indios , em Alagoas, Ten3ro 	foi. 

para Caxias cm fins de dcada de 1920, empregado COiO adIi 

nistradorde fazenda. ?arte ainda de Nova Iguaçu, 	aquela 

região vinha, ento, constituindo-se num forte p610 de abra-

ço populacional. 

Vinda de cubras regiões do estado o do país à pro 

cura de nov 	 de vida, esta 000ulaco era ain- 

da, basicamente, desenraizada. Por outra lado, na área onde 

se instalava, os serviços prestados pelo Estado como a prG- 

pria segurança, eram ainda bastante precários e 	disuutados 

por grupos locais interessados em capitaliz -10 oo1itic.ro: 

te. Foi neste quadro, manipulando estes elementos, cl -.e Tcnó 

rio se afirmou enquanto 	lider pessoal. 

Aliado a grupos excluídos do monopélio de poder 12 

cal e, durante os anos 1930 e até o fim do Estado Novo, 	em 

oposição aos Governos estadual e federal, Tenério 	construi 

ria seu prestígio pessoal a+.- rav;--5 à do clientelismo. Prestando 

assistência e segurança, no hesitando em empregar a violén- 
j 

cia, num ambiente em que seu emprego era legitimado, Tenério 

procurava mostrar-se como um personagem desteiüdo, cue nao 

media esforços na luta pelos "hiwí.de. e. dep- tc 	uY', con 

t r a os "podc'to 5 ( " . Ele saberia, depois, reverter este capi 

tal acuirnlado de pretïgio e favores em votos. 
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A este tipo de ação mais direta e localizada; TCJ 

rio conjugaria, ap6s a queda do Estado Novo, a atuarão p:r-

lamentar e, mais tarde, a jornalística. A conquista de pÔ:: -  

tos eletivos mostrava-se fundamental para a conso1idac10 	e 

a ampliação de sua força política, implicando em maior acu:- 

so a recursos de poder e prestígio e, por outro lado, 	(11-11 

maior liberdade de ação em função das imunidades parlamenta-- 

res. A criação de um jornal que expressava seus irjtercsseo 

liticos - a Luta Democrática - somava-se a tudo isso, expan-

dindo a área de penetração de seu discurso e legitimando sua 

atuação através da foxmaçao de uma opinião püiica a eie ia 

vorve1. 

Em 1945, Tenôrio ingressaria na UDN, agre:niaço CuG 

só abandonaria no final da década de 1950,e pela qual se '1e 

geria quatro vezes seguidas: em 1947, para a Asembi'ia Cons 

tituinte do estado cio Rio, e em 1950, 1954 e 1958 para a  Cira- 

mara Federal. Tambm em 1954 foi fundada a Luta Dmocrtic. 

jornal que, a princípio, .incorporou-se ári linha udenist.a 	de 

oposição federal ao ainda vivo presidente Getilio Vargas. Ao 

nível estadual, a Luta assestou suas baterias contra Amaral 

Peixoto, ex-interventor e então governador, e o seu partido, 

oPSD.  

já 
em 

 1960, fora cia UDN, Tenório candidatou-se 	ao 

Governo do rec&m-criado estado da Cuanabara pela legenda do 

Partido Social Trabalhista (PST) . A eieiço foi ïanha  

candidato uclonista Carlos Lacerda, saindo taib&m derrotado 

desta forma, o forte candidato do PTI) o das esquerdas 	r-io 
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aga1hes. Dividindo o voto popular cora Srcjio Magalhães, a 

uem acusava de comunista e falso nacicnalta, ¶renôrj.o fac 

utarin a vitôria de Lacerda por unta estreitt J 1r5J d 	vo- 
1 	

(ÇSI 

1 	tos, como este próprio admitiria anos mais tarde. 

No ano seguinte ao da eleição na Guanabara, contudo, 

'renório já estaria envolvido numa outra campanha, desta v€z 

para o Governo do estado de Rio de Janeiro. Além do PST, sua 

legenda, apoiou-o também o Partido Trabalhista Nacional (Ti\i. 

..Seus adversários eram: Miguel Couto Filho, concorrendo pelo 

PP. Movimento Trabalhista Renovador (MTR) e a UDN; Edmundo 

de Macedo Soares, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSE) e 

o Partido Libertador (PL); Paulo Fernandes, pelo PSD, o PIW 

e o Partido Rural Trabalhista (PRT); e Badger da 	Silveira, 

pelo PTB e o Partido Democrata Cristão (PDC). 

Ten6rio desenvolveu uina campanha em moldes pbpula- 

res e nacionalistas, polarizando com o petebista Badger 	da 

Silveira. Curiosarnente, Tenõrio foi apoiado, além dos parti-

dos oficiais, pela mesma esquerda que sempre atacara e que, 

conscientemente ou não, ajudara a derrotar na Guanabara. Te-

nório foi apoiado pelo PCB, por Trancisco Julio, por diver-

sas entidades de trabalhadores urbanos e pela própria FALE-Pi. 

Explicando as razoes deste apoio ao jornal Terra Livre, atri 

buiu-o Jose-  Pureza às posições nacionalistas qu O deputado 

(69) Sobre . o papei de Tenório nas eleic6es para o Governo da 
GuanaDar 	1"(', 0 ver Israel Be loii (CG 134 a 
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vinha tornando. Disse, ainda, cme soltLer1t ,_ O'cIS de CC)Ç5 	e 

sem compromissos cora os Jatifundiirios e os suposto - sem  

de terra, poderiam resolver os problemas ca:onenscs. 

Compareceram as urnas, no dia 7 de outubro de 162, 

903.857 eleitores. Seus votos foram assim distribuídos: 26C. 

841 para Bader cia Silveira; 150.041 para Paulo Fernanc1:s 

108.822 para Miguel Couto Filho; 34.135 para Edmundo cio 	ce 

do Soares; 79.201 votos em branco e 46.083 nulos. 	Tert6nio 

obteve 224.734 votos, perdendo, assin,para o candidato pato- 

bista. (Estado do i<io de J 	iro, 1963) StE 	yO:  rorZrLt 

foi bastante expressiva, ainda mais se leva----rios em conta civa 

no concorreu por nenhum dos chamados grandes partidos. 	e- 

n6rio foi o segundo candidato mais votado e sua diferença pa 

ra Badger foi de 36.107 votos, ou seja, menos d que o 

ro de votos nulos. Obteve, ainda, uma votaçio superior . do 

candidato do PSD, partido que contava com un longa tradiço 

de predomínio na política fluminense. 

Embora derrotado na disputa pelo Governo estadual 

resultado que nunca aceitou, atribuindo-o sempre a 	fraudes 

e a irregularidades, Tenório beneficiou-se da possib.i.liddc, 

então existente, de uma dupla candi.daura. Ele. conseguiu ele 

ger-se, novamente, deputado federal. 

(70) Terra Livre, agosto de 1962, pS. 

- 
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Foi a partir desta campanha pela Governa= flumin:n 

C que se corncçou a formar um vinculo cnLre TenSri.o e os ic 

vradores. Isto pOQC Sc 2: claramente observado pe1 	PC) stui 

da Luta DeT:OCratiCa desde a sua criação atíS à campanha, hem 

como pela forma. como Tenório & referido, neste período, 	por 

lornais de e.squerda que cobriam a área rural do estado. 

Ao nível mais geral, a reforma aqrria, grande aspi-

ração do campesinato e medida então vista como necessária por 

boa parcela da população, s5 começa a se tornar 	refer&nci.a 

oiiLanL na Luta a partir do fino dc 19E1. O. termos pref' 

renciais do jornal, e de Tenõrio, até ali, eram 	agka.k.a" 

e ir 
	aã'N1a". Ou, quando era referida como urna neces- 

sidade, como num artigo de 1959 assinado P1  oropro deputa--- 

do, ressalvas eram feitas. A reforma agrária brazileira 	no 

poderia ser urna simples importação de soluces adotadas 	em 

outros regimes, corno os da Iugoslávia e do Egito. Ela não po 

deria implicar na "daap.'i.opLaço obíga-ta da ina..ca dc. 

ã/Lea4 	t;a.dc n.te. )aZ4" O Brasil dispunha, segundo Te 

n6rio, de grandes extens6es de terras devolutas onde núcleos 

de pequenos proprietárias poderiam ser instalados, de acordo 

com normas modernas de coionizaco.(7U 

£ verdade que, desde a d&cada de 1950, a Luta já era 

procurada por comissãcs de lavradores que iam dcnunciar amo-a 

(71) LutaDcmocr5t.ica, 11/8/1959, p3. 



çaS de despejo e viol&ncias que estavam sofrendo. 	Ten..io 

çheqou mesmo a ir a algumas áreas onde ocorrim lutas, 	:orn 

P1TI fe\rerjro de 1955. hli, ele esclareceu o L,  1avr.io 

reS de que, de fito, haviam perdido a qustão na Justiça. is 

to, porem, não implicava em que não se devesse pr uni 	fim 

nas violências que vinham sendo praticadas contra elos a nn 

do dos g.rileiros. (72) 

No caso da Fazenda Penha-Caixão, tambm no rama) de 

Xerm, a luta dos lavradores vinha sendo encainirhada 	pela 

1\LF. A Luta Dernocratica assumia posiçao C rd1uiL 

aos lavradores. Lamentava, contudo, "que. 	 s obe.jcunc.v 

.c. c c'idc is e. ÇJc.hcdc's ccuo coru 	pa.'ic.-.pe. 	int 

e. o 
,,(73) 

v.»n'  

o pr6prio Tenório Cavalcanti seria, aI umas vezes 

acusado de grileiro por jornais de esquerda. Segundo imren 

sa Popular, "capanga.!" do deputado vinham, em meados da dc:i 

da de 1950, pressionando e ameaçando os lavradores da Faz1ïi- 

(74) 
da Papa-Folha, no quilometro 24 da F:odovia Rio-Pctrc'poliS. 

Tambm OSernanrio, num artigo assinado por Plínio de Ahtt.-'U 

Ramos, denunciava, ]à em 1958: 

(72) Luta Dcnocratica, 3/2/1955, p9. 

(73) LutaDoCr5t:iC3, 23/1/1955, p8 e 2. 

(74) Iurn.aTopuLuT: 1/11/1955, p; 20/4/1956,  pb. 
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"PtcS4 equein is capanqa 	dL Teta' u Caí' 
c.ziz-tc emp.'Le.(ícdo4 pei.n einp/4a í. 

' Faz idc Cap.r- ' , -eOa.'í'adi jtu•  
Km 45 do .'tc'..n!af de Xvrm. na 	iicu,bi;:'íc 
de tOt,(iJ:.ta.'L ', ínt,íJwLdakc' 
'Le 	de ?./ujne,1u-L. no 6eiu;dQ Viic; 	(IC 
Caxa4 " (Ramos, 1958: 7) 

Segundo o articulista, os '1ca.panga4" do deputado os 

tarjam incendiando plantaçaes, roubando cria ç3es e imp'di:- do 

a propaganda de Roberto Silveira ao Governo do estado. 

verdade, estas acusaç6es devem ser relativizadas. As esar- 

A 	4 	4 	'1 11 	 4 n h 	r1 	( 	n 	4 	- 

----- ---- 
poiavan o nome de Roberto Silveira nas eieiç6es de 198. Já 

Tenério, apesar de udenista - e a UDN também compôs a frert 

que sustentou a candidatura de Roberto - preferiu aoiar o 

nome de Ge•t1io Moura, indicado pelo PSD. O apoio d 	Tenério 

ao candidato do partido ao qual, até então, havia dir±do 

suas mais pesadas críticas, deve ser entendido, como ress1-- 

ta Israel Beloch, como uma tentativa de barrar a ascensão de 

Roberto, político também de características populistas, embo 

ra de trajetória diferente, e que competia na mesma faixa do 

eleitorado. (Beloch, 1986: 1321) 

Tais fatos nos sugerem que as posEuras 	assumidas 

por Tenõrio Cavalcanti visavam garantir-lhe maiores 	ganhos 

políticos, podendo variar de acordo com a conjuntura. 	Elas 

contudo, deveriam atender nxo apenas as necessidades do no 

 

- 

manto, mas tamb3m possibilitar a reaiizaço de lances 	C) 1r  

ticos futuros. Por outro lado, as denúncias de O Semin5io, 

embora dcvarr ser vistas como parte de uma acirrada 	disputa 
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(C Lora 1 quo, obviamente, gera acusa-coes mútuas, apontam-- 

nos para a ausenc.i, 	anda em 1958 c 	interesses ma-is 	cla- 

ros de Tenõrio eia relnço 	campesinato. 	esta aus(nc:ío , 

ou o fato dos interesses no serem óbvios; que torna posdve1 

o aparecimento de tais denúncias, e que tenham elas credibi-

lidade e repercussão. 

mais marcada-1-'ente a partir de 1961, quàiido 	des- 

lancha a campanha eleitoral, que a cobertura das lutas 	no 

campo no estado do Rio, antes lacunar, se torna sistemãtica. 

na Luta_Democrtica. E também a partir dacui, qu o 	jwhãl 

assume uma postura explicitamente favorvei às organizações 

camponesas e de defesa dos interesses, dos lavradores. E no 

somente isso, mas Tenõrio passa, igualmente, a atuar cm al-

gumas lutas prestando seus serviços deadvogado, como no ca--

so da Fazenda São Lourenço, providenciando a soltura de la- 

vradores presos, prssionando autoridades por soluç6es 	mie 

favorecessem .aos lavradores, e mesmo denunciando violências 

na tribuna da Câmara. 

Deve-se atentar para o fato de que as lutas que 	a 

traiam as atenç6es de Tenóri.o e da equipe de seu jornal eram 

aquelas pela posse da terra. 	era o cotidiano da produço 

no campo que interessava ao jornal. Poucas vezes eram 	ali- 

mencionados os problemas diários, por exemplo, dos trabalha-

dores rurais cia arca de Camnos ou dos colonos tamb5m do Nor- 

te fluminense. O que garantia o enaço no periodi co era 	a 

mobilizaço e a luta pela terra. Era, portanto, para os po 

soiros, para a parcela em luta do campes-inato fluminenso,ciue 



TLnoro voltava suas aten6cs. Era para os pOSOi1DS QUC SC 

1istinava grande parte das iredid-is agrarias propostas 	pulo. 

(dJ-clidato Tenõrio Caacant:i em seu p:oa cc Governo 	n 

capaflha de 1962. 

A aproximação entre Ten5rio e os posseiros -. insec-

a nosso ver, na estratégia eleitoral do candidato ao Go 

vcrnO f1uinizense e rias alianças que ele então estabelece.Cor 

rendo por fora dos esauemas c1ientelsticos mais 	tradi.cJ.o 

nais do estado, controlados pelo grandes partidos como 	o 

tSD, Tenr!o oerro' 	 n q 11 a carnnanha. contra os chama- 

dos "cu'tka.L" eleitorais. E era justamente para os campone - 

ses livres da subordinação direta ao proprietário, e  

dos "aua'í", que se dirigia o candidato. 

Nesta aproximação, um setor privilegiado 	foi 	a 

FALERJ, que adotou posição explícita de apoio à candidatura 

1 - 

	

	de Ten6rio para o Governo de estado em 1962. A LutaDemocr. 

tica se transformou num eficiente veículo para os comunica 

dos e denüncias da Federação, bem como para a difusão 	das 

suas atividades. Suas lideranças .eram presença constante nas 

paginas do jornal. 

Segundo um dos nossos inforrnantes r  que foi 	pOCE1 

urna peça central na açã do grupo de Ten6rio rio campo, 	não 

teria sido a busca de votos o que levou à aproximação deste 

com os camooneses. E isto at masrtlo porauo, nurnoricanientc 

eram poucos os seus votos, 'isclo o alto grau de analfabeismc 

(75) Ver Luta DemocrLi, 12 e 13/8/1962. 



existente entie óles. Embora este arqimento seja consjstnt 

ele, por varias rFtzoe3, deve, at nosso ver, ser xciativ:izdo. 

Cm primeiro lugar porque 	sufjcientefienue CUIkiIeUidct, C: 

próprio Tenôrio a denuncia, a existEncia de "cu'a.L" 

rais no campo. Sabe-se  da importância dos voto; dos morLk -ia - 

res das fazendas para a eleição dos candidatos, apoiados 	pe 

los propriet.rios. Em segundo lugar, a presença nas área: dc 

litlgio, durante a campanha, tamb&rn do outro candidato 	qu 

concorria na faixa popular, o petebista Badger a 	Silvir, 

sugere ter havido, de fato, uma disputa por aqueles voto 

-i11nc1r r .Tnrn1 do Brasil, na rche1io que hci 

ve em São José da Boa r4orte, Cachoeira ck J1acacu, em 	fins 

'de 1961, boa parte dos lavradores usava distintivos da r'ro-

paganda de Tenôrio. 77  Finalmente, e prciso ressaltar cie. 

mesmo que a noticia do Jornal do Brasil fosse um e:ngrc 

mesmo que n.o houvesse um interesse direto pelos votos 

camponeses em si, ainda assim, a defesa dcstes e da rcfor.;a 

agrária, naquele contexto, parecia render sufrágios ao 	m&- 

nos nas cidades; E mais, tal postura era necessria para. 	a 

manutenção das alianças eleitorais que o candidato havia te 

ciclo com setores de esquerda. 

(76) O caididato Badger da Sjdve!ra tentou, por exemplo, cri 
trar na Fazenda São Lourenço, ivancio cia rcsisLncin ar 
mada que ali ocorreu em aqosto dc 1961. (Jornidor 
sil, 20/8/1961, 19 caderno, p6) Ouindo houve a 
priaço da Zirea, feita. pelo então ço'ernador Celso Pc'-
çanha, inclusive, o jornal Üitiai1cta rÇ)Li Cic'U O rato 
como se Li vesse sido fruto da intcrvcncao daquele ci1ii 

dato. (Ü]timaiÍor, ediço cio csta& do Rio de •5an J. 

21/$/19 61, 29 cac1rrio, pi.) 

(77) Jornal do Brasil. 22/11/1961, 19 caderno, p5. 
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2 certo, contudo, crue os irxterc 	: do Tr ,iiÓrio cot 

i-claçao aos posseiros extrapolav 	o momento do piei Lo 	dE2 

1 	
1962 cm si. ic a apro m&çao mais etetiva se iniciou a pc1: - 

tir daqui ela, por outro lado, no findou com a derxota 	d; 

Ten5rio para Badgr da Silveira. Pelo contrErio, a 

c 	nanove sua pos ição lavraõorcr fvove1aos s 	etic , 

ligado mais  ainda, um grupo ao jornal e ao deputado intenri. 

ficou, junto aqueles, uro tipo de ação que ia bem aiFm d me-

diao com as autoridades e da cobertura das lutas. 

grupo passou a incentivar, e mesmo a promover, resistancias 

e o 	aç3os do t.orras 

 

nn Pn~-.anto. ao  cortrr.o GO pC 

ri r 	da campanha eleitoral, no era mais o deputado em p(--.s 

soa que estava a frente das aç6es. Seu nome,C--claro, coati- 

nuava sendo constantemente referido pela Luta., ms era 	seu 

primo e secret5nio particular, Paulo Valente, quem 	atuava 

diretarente e, segundo o jornal, por delegaçao de 	Tenõr.io. 

O que está em jogo aqui, a nosso ver, e a formaco 

de uma mquina tenorista no campo, a partir de esquemas ci! 

entellsticos semelhantes aos que estão na base da afirmnaç.o 

da liderança urbana de Ten6rio eni Duue de Caxias. Tratav3-

se de afirmar nío tanto as orgaizç5es camponesas, mas mui-

to mais a personalidade de Tenôrio. Como executor deste pra 

jeto estava Paulo valente.  

(78) Segundo Niria do Carmo Cavalcanti Fortes, fi1hi d Tcn3 

rio, sou pai , &nvolvido cOm 's aueste; da Cimara , 

Bra.l ia, iurva o que se pnssa\ra no F .o Ci e Janiï() 

na Lutab oc:L 	ca 	pL\1 	ç'oc Ji S - o, 	1 1 1. o Vd ! n 

te.- em sou riie, insuflava 1:vradores a tovztrcifl 	tcr- 
nas. (icrtes, 196 2G9) 
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A justificativa que UTiI importante eiemcii I---o do ecuo 

de Tenório no campa d5, hoje, para sua aivaço, e bst - . 

t.e eioqfenLe. Ele parte de urna compara(-) 

. Nordeste, terra de p.. 

r.-;pcitados "eaj(.L-CJ'o-.Y'. ':o havia, na r3aixada, um 	est!u 

ra social rural corno a do Nordeste onde o prcpriet.iri, 	de 
t 

tonor de um grande poder, era tainh&m o çuardio da tradic 

e. benfeitor de seus moradores. Amado e admirado por e:tcs, o 

proprietário era tambrn a garantia de sua segurança. 	J)esta 

forma, o lavrador sentia-se até— orgulhoso de dizer ser 

hta't deste ou daquele coronel. 

Na Baixcia já no havia esta tradiçc. A terra 	a-- 

gui, segundo ele, era controlada por grileircs, aventuc.r'., 

exploradores do jogo e do lenocínio. Sem um rfecncial coc. 

o dos corormi nordestinos, os lavradores, diante dos 

ros, eram totalmente impotentes e desprotegidos. A soi.uçuo, 

portanto, seria instaurar um sistema de autoridade seeIh: 

te ao do Nordeste em que, diante dos poderosos gr:ileiros, o 

camponês se sentisse amparado, sentisse que tinha alguEn; pa 

ra protegê-lo, alguém, que provocasse o temor naqueles que o 

ameaçavam. Este aigu&m seria Tenório Cavalcanti: 

rJE que .todc nuí.ndo 	in2do do Teii5o 
Sab.cía 	s e toca.s .sc  ueC, em a(jyin 	d' 

	

e, 	 E aqui ;ic 	. .. imc. 	i  
('(iC C('rflpC-íC4 a .qflO'Laflc.a, 	a LCd 	dc 

	

sa- 	Ço.tc.. E ec:i:w e s 	aV(fl1 .",,i a .N 
(10 	,  
ma o; Za:j v . 	de 	;C tiia e L  -!c :.t 	E,; T' , 

C CH:l 	e 	ria C. t'.(. ' ( ï 	 () 

dc'itad 	- oic, t 1 	a 	e (a 	' tC, k l í( C ' 1 	c 

.L.Lde, c1e COfl? u 	 :;e;1d'u COflc 

o 



a cc'.i...a.? Mo -t;:!ic' 
o;no ;w Nc'.-te., po'tque. no kIckd. 	o 

campoHc.s ',,.)o de d.í.zc/L (7 õ cqu-'tc. 
d 	ma.'ió , Ia 	na 	pocc;, ;' 	ctiio 	J 50, 

	

cVLC. (Ce. )2afl()., 	lu(s,i  

ece. u.-tc; - i-SLu .. u 	 cíc 	2.0 
, 	ChLo Âttdo: 	a -te.'L.'.c do co''; C,i 

c' 1 ' 	. I 	;qLQ;ii .{íkl(la CC:cq?n ctc c  R  
£ 	po'i..que t es ID ei 	a o ;ion 	de c- 

duího. Eó e. kcÇícxo  cu  ;i-te. a; 	p  
bie. , 	z, 	di a.(c,.-Lda (ÍC 	C'C'. 	Q.;'l-t...'L Oe. 

com CLÇC. de. e;7La& o dcado. 
na.o ex.ie íli 	Quem. e. q t, 	L, c.L 	a..'poii - 
dVL .. 	epetct.'. e.eó 	ai'itc? Á 
poi'.Zcia do eiado .s5 	pei. -' L!o. Te;.' ' 

que. CJLCt home.m 	o -te. e. ví o 4C 	 En-Lio. et 
dí. 	e: 	- 	T e 'lOL 	, ago.'ct i c, 	v amc' 	j.. 

a. de.e.ndet e...'sa ge.nte.." 

1 
• E como e que esta ação, esta defesa deveria ser fi 

ta? Fortalecendo as organizaç6es camponesas? Arndo o 	la- 

vradores? No, atrav&s de seu pr6prio grupo de Lceis. 	fi- 

nal, prossegue aque-le mesmo informante, os líderes camon 

ses "e.am )
i 
 IOMO-RIS hunde.., 	inpe.3, e.n.te.nde.t? E.Ces iUO 	- 

bem n e.m e.;'ia 	num 

1 

Na execução do seu projeto, entretanto, ao procurar 

afirmar — se como liderança maior, ao. procurar subztituir 	lãs 

organizaç6cs camponesas, ao promover ocipacaes de terras;, o 

grupo tenorista terminaria se constituindo num competidor d 

quelas organizaces. Embora ro se perceba uma oposição ex 

plcita entre elo e sua antiga aliada, a FALEJ, 	claro um 

resfriamcnto, e mesmo a existência de alciumas tens6es, 	nas 

relaç6es entre os dois. A Federação e suas lideranças, prc-

senças •cánsLanLes na Luta_Deocrtica, vo lentimcnte, a par 
t 

tir de meados de 19(3, dei:ando de ser mencionida; nas 	mi- 



tJri&S do jornal. 

.6. As 

O movimnto das Ligas Carnponsas, oriqiriãrio dci :oc 

(leste, e que tinha no deputado Francisco Juiiio sua prir: c i --

pai liderança, no parece ter a].cjncado muita fcrça ou or.- 

nicidade no estado do Rio. As rfernc!as 	sua Dre3enca em 

tcrrit6rio fluminense sio poucas e, muitas vezes, desencon - 

frc9s. Elas COTUCCarrL a surqir apenas nos primeiros anos 	di 

ckcada de 1960, momento que coincide com a investida da cu 

la do movimento, rio sentido de expandi-lo nacion1mente. 

Em meados de 1961, os jornais nci:iciam a C. 

uma Liga C:rnponesa em Barra Mansa, a irimei:c t do estado, for 

inada em 	moldes e com cbjetivõs idnticos s da Per:arucc. 

Tendo por base a Fazenaa Santo AntBnio, onde peoucs lavra--

dores endividados vinham sendo ameaçados de despejo, seu ii-

der era o rodoviário e vereador local Osvaldo Carmi.naLti, re 

ferido polo articulista Rubens de Oliveira, do jornal Ü1Lim 

hora, como o "JuJLiic' de BvLta Mansa". (Oliveira, 1961: 15) 

O municipio de Barra Mansa, contudo, no se afirma-

ria como um centro irradiador de Licjas Campona no 1io. de 

(79) Sobre a s 	C  ferir-ritos fae-z por ou--  
to d.. 	Licjas Cmponesa ver Asp5sia Aií nLrc. de 
qo. (1973) 



jtnei:cO, e flt?f1 SCU tvJUL.c.OhI  SC COflSLitUilid riiin 	..idernc 

cstadual do movimento. f'elo contrário, aiyufl.  

1 • 

	

	
a Frricico Ju13* o no c::;tado do Pio 	 Ei 

ruazia na. criação de Ligas, aqui, tenha cabido i 1íra 

e atri}uems a Cachoeiras de Macacu. Aini diro, (1fldo per 

cJucktauc) soL?rc os conpc;nentes ao movimento no ctad;, o nomt 

de Carminatti nem ao menos e mencionado. 

A Liga de Cachoeiras de Macacu foi criada em 1962, 

e seu patrono era Ubirajara Muniz que, naquele mesmo ano, e 

1 	 Ç eri 	,' 	rç 1 1 € 1 c. 	i 	- 	-i 	r- 	1 ,-. D rn 	.Ti i  1 -; 	- 

via realizado alqurnas visitas à área rural de Cachoeiras des.  

de 1960, quando ali f&z uma palestra sobre sua viagem a Cu- 

ba. 
(80) 

 Foi na campanha de 1962, no entanto, 	se teria cz 

tabel.ecido o vncuio entre Ubirajara i4un!z e 

• Em junho de 1962, o jornal O Semanário rue, aILê, a 

• quele ano, quando foi criado o peri6dico Liga, expre-:i-;ava a; 

posiç6es do movimento, noticiava a formaço de mais urna pri-

meira Liga Camponesa do estado, esta no município de Ca-r. po5. 

Dizia a manchete: "LíBa/ 	 4-taam-.s o c:ert 

no e4ado dc Río". A entidade criada, chamada pelo joi-1iEi1,ifl 

clusve, de "Líga Ma-t'íz do Estado do Rio de

como um um de seus principais organizadores o funcioniio 	d 

(80) Terra Livre, junho de 1960, p2. 

(81) Dados de entrevista. 
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coipanhia cIo Lnergia Eletrica João BatiLa Coelho, cotihec .o 

(:omo joio Guarda ;  que participaria da OcupaçaO cia arca do 

- (82) 
1)0. 

Por vezes, grupos de lavradores se autodan rv 	i 

• s Camponcss, ou mesmo eram chamados assim pelos jornais 

incJ.usve, em alguns casos, pelo prõprio Lica, SOM que tjv'n, 

sem vncu1os consistentes e duradouros com o movimento 

juiio. Tal ocorreu, por exemplo, na ocupaçFo da Fazenda Pa-- 

raisO, em Nova iguaçu, em 1963, que, segundo Liqa, foi 	u:a 

iniciativa da Liga Camponesa de Tingu, liderada pOt Lc.vi 

concelos Miranda, conhecido como Davi Barbudo. (8 	Pouco i:em 

podepois, entretanto, perguntado pela revi.:-st--a O Cruzio so 

bre suas liçaçbes ceia Julio, Barbudo respnderia: 	à,, -  

me. 	4e.0 	 Ju.La; uëo e. Zdc». e. nada; uc c.'d 

Parece-nos, a partir do que foi visto, que a atua 

çao das Ligas Camponesas na área rural do estado do Fio 

nos anos que precederam o Golpe de 1964, ainda bastante 	n-- 

(82) OSemanrio, 7/6J162, p11. 
Em seu livro Que_so asiqas Camponosas, Frnnci.co Ju 
1io, ao dar um exemplo de co;ao se consituiam e e;tru-
turavam aquelas orcjanizaçFes, transcreve, just :c'r.te, O 

estatuto da Liqa criada em Campos. Sequnclo ainda o li-
vro, esLa organização tinha jur±sdiço para todO O 
cio do Rio, ficando sua sede e foro em Campos. (3uli.ao 
1962: 88) 

(83) Lira,, 13/3/1963, p3. 	- 

(84) O Cruzeiro 6/4/1963, p26. 
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cipiente e mesmo inconsis tente. Tal iinpresso é retorçada PC 

lo relato da Ocupaçao do lmbé &feito, hoje, po um dos en- 

t:o respO115VeiS p2lO seLor 	campo das Liqs no e - () 	e 

. ::;esS0r da Liga de Campos. Segundo ele, teria sido a 	sua 

organização que preparou a ocupação, mas uuehL a executou foi 

FALE RJ. A azão disso, ainda de acordo com ele, teria sido 

própria deficiência das Ligas, que não tinham estrutura pa 

ra sustentar o movimento. E este mesmo informante conclui: 

"O e.4.ado do RLc' 	ití-to cn t:çao 	c'ct 
queJiio polaa. A íLJçja4 CLc? bcds 
maíL4, sebtetudo., no No.td--tt.." 

Apesar disso, apesar de seu caráter inicial e ainda 

desariculado, apesar de não se constituírem numa sória are 

ça às outras organizaçêes uue atuavam no estado,. as 	Licas 

Camponesas foram uma referência obrigatória para estas orça-

nizaçêes. Alcançando notoriedade nacional a partir do Nordes 

te, afirmando-se como rrovirrnto político, as Ligas 	obrigavam 

os demais grupos a posicionarem-se em relação a dás, marcan 

do suas diferenças. E isso era tanto mais claro, por exemplo, 

no estado do Rio, quanto o movimento camponês fluminense as 

sumia um caráter mais marca darrnte político. Est assunto,rio 

entanto, ser tratado no capítulo seguinte. 



- COMPETIÇÃO E R\fticÁLIaAc).O 

Certi -ntc, 	quadro dc agontos aLantc r;' ca;r'c 

1ILCflSC, 

 

entre 1950 o 14, e em partic'ui:n: a pari. ir cf; 

cio dos ar;os 19G0, riao se restrinc'aa ar,ias ao (.[U: foi 	- 

co nc capítulo anterior. Eram eles, no entanto, os que 	lua s 

[)CsO tinham, os que mais recorreritemento marcavam ua pre:r 

 

- 

 e os que mais visibilidade alcançavam no noticric 

listico. Seu carEtter diverso, suas relaç5es de opoço e d- 

J.iança, indicam urna competição em torno do campesi:iato JE 

nense, tendo, cada agente, recursos, envolvirnnto e ±ntere 

ses diferentes. 

Em outros termos, no se tratava dc uma e. 5Hta h:.:Tc 

qnea. Os agentes ocupavam posiç3cs dferert:es de.ti:o 	c.tc- 

caniDo de lutas cue era o estado do Rio de Ja;eiro, o W.11e 

plicava, tambcm, em diferentes interesses o formas de irt-r - 

v3nço. 

preciso observar que no estamos «jante 0  uma sim. 

pies disputa por clientelas, e que esta disputa, na pratica, 

nio incide diretamente sobre o campesinato corno um todo, a:a -- 

sar de ser ele a referencia. O 	 de ui; novo 

político implica tambrn, ao que nos parece, no rpconhecir:-to 

de suas aç5es como sendo politicas. Desta forma, no caso 	do 

CdIípeSinato, o seu recon1ic;i:en:o produzir a, iqualncntc 

d J ferenciaç5o nolitic., vis c que f101il LOdOS OS 

gem politicamente. Oc'orrc, por&'m, que, 	-c difcrenc-Lu:, 

Parcela do cairpesi.nato• que se mobiliza, que age pofltica.:..i'Lc: 



,orj-tribui para quebrar as imagens traidicionzis que se t':r do 

mpesinato como wà todo e, assím taubm, confortr umí nova 

feição Para c5te gr9Po social. Este trabalho & yen:ali;%.çào, 

,o cirarito, 	teito por acueles que 	afinm eiqua :c: 

critantes dos camoneses, por aqucJ.s que falam em seu i. 

	

Desta:tc•, o cortroie da parccda do carrpesintc. 	que 

;c mobiliza , a nosso ver, estratçico para a próDric 	nfor 

ic.aO da íd.--nti.d-;.:--Je do carapesinatô somo um todo. Em. 	d- 

quela parcela, portanto, 	qne se dão as principais di':.tas 

entre os grupos interessados em Ímpor diferentes rer 	- 

nr c) carnoesinato. 
é. 

No caso do estado do Rio de Janeiro, quem SE:  

- renciou foram os posseiros, os lavradors cm luta. Em 	t..- rno 

deles é que se estaheJeceu a disputa. 

	

Jã vimos que eram os posseiros, haicamni:e, q 	oo 

punham a FALERJ. Era para eles também, no entanto, que se di-- 

rigia a FLERJ-e, através dela, num primeiro momento, o Govcr- 
1 

no Roberto Silveira, e depois a FCOF. Da mesma forma, 	eram 

eles o alvo principal das-intervenções do Governo Joo Gtiart 

na área rural do estado do Rio. Os posseiros participaram das 

aç6es das Ligas no estado e, finalmente, foram eles que atra3 

ram as atenç6es de Tenório Cavplcanti e seu grupo. 

Bastante acirrada, esta disputa, no ectado c3Lo 	Rio, 

tcrmin.ou por aliiuont.ar ainda mais a mchilizacao camDonesn. N. 

conretiçao com os donaIS, alouns agentes foram empurac1: Da 

 

--

ta alem de seus oDet1vos proqranacicos 1fl1C131S e, mais alu- 



levados a prorovcr a robiliz'iio par; 	ziarcar sua 	força 

cnie aos outros. 	J. 	furjdmcnLaiiorui:.c p: 	t:ir 	JC;L 	roc''o 

ao  daLcli : 	c:  

Obsurva nas luta 	no campo no Rio de 	T:irc no iiCiO dos 

Ifl0S 	1960. 

;. 1 - 1us 	rcs2nt:çEcs confl 1 tantes 

Dois polÔs na disputa pela reprentaço do czau si-

naLo fluminense, pelo poder de falar e ai em seu ncm, cri 

aque1c que reuniam, de uru J.ado, FALEJ e PC, e, de 	cu:ro, 

FLERJ e FCOF. Na sua competiçao, os dois grupos se apresenta 

riam com diferentes discursos e formas de tuco. 

Formação, promoçao e consci.cntizacio pareci 

lavras-chav 	no discurso circulista. Sequ:;dr um  

vista, que teve destacada atuaco junto aos lsvradoro., o 

balho dos Círculos "ape.na co 	-tc c.0 aJLLd -c 	;ia 

e. na p/e.pcVi..aç&o da capa c.ctcLçac, dc' me.rc, do 	e. 	i i c, , 

paiLciLpat, ct.vcn:en-te., na vida 6cicíaC. e. 	ucca(.." A 	idLa 

era de 	 o cidadao pa.a a:ia 	-  t.ícpaçc' 

capaz, anladLt. cdt d de.e.ride o. 	d-- L.c'.Y'. Esta con; - 

cient:izaçio dcsombocava na necesidade de orariizaço, do ceri-: 

tituIço cio um sindicato para a defesa dos direitos. 

Para os ci rculistas, o sindicato deveria ser "um :;' 

do ÜUQ .'LC(Cí zc?i; 	U(. 

»La, (uita. 	• íf 
(L't'La. 	

(1) 	Por 15C) esmo, oles p3e- 

• TÏono[us cio VIII Ceriqrcsso •icioa : 	Circu10 (; 
ColeÇc) Edurdo Principc. 



ricim funcionar, também, como um antídoto contra o corrwnimo. 

jvia um projeto de CI1Ç1O de 1-ilil Centro d TIflfnLo 	(I-  

-aderes Rurais. do Estado do Ri o de JLlneirO 	(cETTE.:í : 
como uma d€ suas ust ic::tLr, di:i: 

"Pana ta 	-in E que Çoí pC;jad o CFÍEtJ 4.0de T  
Ra.'i.a..Ls de Es tado do Rio da Jac.c') : 
/ta ctt uma iie ia.1dadc. ;:ca. 	a zo n 	JLL 

/LCI. Pa'.a an.a.' c. 'uitZcca a .: 
n.Lzoi. c.),, , 	z 4 e LL.?LCh  

t'-da sCho, 	cm e.cà.dae. cf  cvn;i-  íó- 
mo, a', o co;Vc', dt'o do cp'- 
to dece'Lt- íc.o e. ctís2C?C." (2) 

Procurando diferenciar, hoje, o trabalho então dsen 

rry'' 	 rc 1 --ç. r1ni1'- 	pncriinhcn 
- -.-- 	 -- --- 	

- 

pelos comunistas, um antigo ativista católico nos indica urna 

~iifa-Se no indivíduo: 

"E, daZ, pati.a o. ie.e.. 	dtcde. de, 	.-ta!;ben 
ajuda- 	e fLctcLo , - p-'tú:c-vc.idc 	0JLLdd(' - 

o £zd-.LvZdu.o, 	znei;-t, a 	 :cs 
g.zczç6e.s, 4e;1 

ess 	í , 	2. 	, e.Le;c.a - dc 
quem que,-(- que 4 e.JcL, e «U. JLc.c. O '1ncL.i J.uZdu 	ea.n;e;-e oe o a' c-' G 	ati 

- 	

- 	 de4-Lno." 

A família também parecia ocupar um lugar central no 

discurso circulista. Ainda dentro do projeto de criação 	do 

CETTRERJ, que tinha corno urna de suas metas* 	forrnaço de 

deJLe4 'itvLaJí4" que seriam elementos irradiadores dos 	princí- 

pios ali aprendidos, dizia-se que os programas de treinamento 

receberiam sempre cásais. Enqnto o marido seria 	orientado 

em atividades agrícolas,. sindicalismo e cooperativismo, 	à se 

mulheres seriam ensinadas, entre outras coisas, economia do- 

(2) Centro de Tr-einamt;nto de Traba)liaorcs Rura s do Ft;L dL 
Rio de Jtco(cETTRaJj p1. CoIeçoduardo 	rtin. 
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f 

1. 

r.l&stiC, 	higiene e aliment.çio. 	A razEo disso, 	estava na cora- 

vicção de que era prccio 	"i.da da co!cL;dad !u;í-. 	a 	a-'i 

da a.a-:;iai da qu a ." 

Hdv. d1  Pu j: 	L, d 	 ULUIdU  

basando as linhas que se procurava irrQr I:ir 	FLLi3 e  

Tratava-Se, )ara a FCOF, de conscienti:ar o indiiduo para a 

busca de urna melhor posição na ordem social vigente. E 	pura 

tanto, urn instrumento privi1eiado era o sirdict.o cuja fu-

çio consistia, justaente, na promoçan  econômica, profissici 

na). e cultural. 	sim, dentro desta concepçao, a luta sindi- 

era, bas.cL: 	... uma 1 u ts econômica, de defa o t 	IEI 

lho e QOS i 	 e specxfcos aos lavraaors. 

Ao que nos parece, uma proposta como estdFCC' :cr 

minava circunscrevendo o âmbito da atac.o do 	 •: 

pronrio camo, reforc.ndo o seu isolamento' e a su 	cxc; 

A enfase nas 	co!?; dada.5 /Lutais ,'  e o emprego dc 	c jt :::. 

tradicionais como " 	 nara se referir aos CaIDpO , 

so indicadores disso. 

Quanto aos comunistas, a sociedade, para elos, 	nc' 

se compunha de famílias, mas, sim de classes cue se 	opunhi 

entre si. Desta forma, o cenLro do seu discurso era o 	9ru;3o 

social. E ao grupo, o que caberia, dentro deste projo 	era 

O rompimento com a ordem social vigente, ao invs dc 	tentar 

buscar uma localizaço melhor n sua estrutura hicrirqu.ica. 

im sendo, a consci cn Li2.aço, aqui, cst;ria reícrid, ju; i . - 

(3) ]bidein. 

_______ 	 -. M. 



. quebra da adesão 	ordem estabelecida. A atuaç/o 

:mflpe5it01 por:anto, no se restringiria ao cwpc, 

;3erida nura processo rRai amplo de transfor:tccio  

processo, as ogarizaçacs ca;poricsas,  

:mcntOS dc Participação política, teriam um PCi fuictir-- 

tal 

A estas diferentes concepç6es correspceriam, 

diferentes estilos de atuaço. Segundo o relztório nui 

1962 da diretoria da FCOF, as suas ativida&s no setor r-

rai, executadas juntamente com a FLERLT, consistiam na func - 

»o de sindicatos e na assistrcia aos lavradoro;. Esta a:i.s 

tncia era moral, material e, principai1ente, jurdica. 	A 

como as ocupações de terras eram condenacs. À frente co 

P1.no Agrio, o padre Carvalho procurava d1itin-l.; in 

 

-  

sivanÕo, inclusive, que atendiam aos i tores3 s ci e n rçrjrt5 

ri(-  s que querian se desfazer de suas terras (5 

Segundo um antigo ativista dos Círculos, a FCOF o a 

FLERJ procuravam agir sempre de forma pacífica, através 	de 

(4) Relatario_daDiretoria da Federação. dos Círculos Cer - 	-- 
rios FIuinenscs. 16. p3. Colcçao iJduarco irinc.j.'e. 

(5) No início de março de 1964, o padre Carvalho razia a se-
guinte declaração: 

	

"As íjtvasõei de teA.ka.s ac 	 c 
tkabadio d coe 	to zaçc e a-;-id c.  
cz e. ?.CULcLÇOc3 de tec.i ('.dcr, ha'c.!c» 

• p'zo pn 	o.s d  
• ztdLie;i.tc'. com p.ioÇi.• 	í.. d •iic 	, 

p ali a p. L c'mot'e.'em a. .t o necL 	;'c 
- 	 quai  

sil, 4/3/l96, 19 caderno, 4. 
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ciOS legais. E o niesmo 	dito por um ex-presidente da FCOÍ, 

descrever os seus objetivos e os da FLEiJ: 

a' 1.a'n z,  
ac2io ju.s.ta e. Iniicuia pa/La o ca:on 	, 	- 

. 	 ZC./L 	 CO;ZU'.-cçc:.S 'XC. 	 , 

cond..(--e5 de, v-d' pa/z a C.a;pCn-i4, (' 

qcian.to o dÁ..cL:-'c. . . Ma 	 aZ a 

	

;anio4 4 UOJL, 4 e pj a' a no cn ; Io dc' 	'c - 
9Ca.çic' . E;.i'ío , p.'uccL.':a;a , U(  

advc9ado. , ;o e. 	o, pa'u-t cxa1.L!a'L 	a 
e_.c.." 

Vemos, portanto, que havia uma clara oposição entre 

: 

	

	
este tipo de atuação, e aquele desenvolvido pela FALEPJ e os 

cOmunStaS. No que estes no apelassem para as leis e a Jus --

tiça. Muito pelo contrário, faziam-no. iMas, faziam denunciando 

o envolvimento que, segundo eles, havia entra a Justiça e os 

	

gríleiros. Faziam-no, mas no como recurso priviiegiaJo, 	e 

Sim de forma artic'ulada com outros recursos, como por excm1c' 

as aan ires taç;ss nas cidades. Seu recurso priviiegiad 	pcc - 

cia ser a ação direta, através das resistências e ds ocura - 

ç6es. E era nestas aç6es, nestas lutas que, para elos, se da- 

: 

	

	
ria a conscientizz o dos lavradores. Por isso mesmo quc boa 

parte das suas organizações era formada a partir das pr6pria. 

lutas. 

A reflexão dc Pierre Eotrdieu sobre a questo da re

presëntaço poiltica, pode nos ser útil para entender as dis-

putas entre FCOF e FíLERJ, por um lado, e PCB e FALEflJm por ou 

tro. Segundo o autor, , em grande parte, pelo trabalho de ro 

Prosentaço, que os grupos so formados ou tr3nsfcrmdos, qu 

assume urna d---terminada identidade. !SsiIa, 132, co;npctiç(.) eu--

trc agentes dO campo poiltico pelo mono5iio d reprc±ent.açao 

-.- 	 -T 	 .......-. 	. 	-. 	.. 4. 
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uni grupo social, cst:ariam cm jogo, tmb&n dif'rcnte; idcu 

-idades  para este grupo e, da Tne3rna. maneira, diierentes for-

de percepção e de expressão cio mundo social. Dito dc' 0U 

forma, a luta pela representação estaria r' ferida à pr - 

)yia transfrLaçacJ, ou não, d 	 a o mundo socil. (6) 

Asiru, nas disputas entre aqueles dois 	UUOS, jOC- 

\Ta-se não ¼penas diferentes vis6es do mundo social, mas 

}:Iii diferentes formas de atuar neste mundo. Jogava-se, cnf..m, 

a própria possibilidade,  de rompimento da ordem social esUiL-

lecida. E noste processo de competição, em que as 2ocas h:s- 

cavam afirmar-se enr4ucu1cu pui -vu. itjiLiuu, 	 Lj:L. 

dos interesses dos camponeses, cada uma delas mostrava- 	co- 

mo mais autentica. Isto significava, ao mesmo t.e::o, tent 

igrnatizar a sua opositora. 

Ê interessante que, perguntadoE; hoje sc»hrc as ife --

renças entre a sua atuação e 'a dos comunistas, antigos circu-

listas as apontam não nos objetivos perseguidos, mas sim rcs 

- 	mtocios empregados para alcançá-los. Uma forma de agir, qui 

seguida pela FCOF, era a de preparar o camponês ra uma defa 

(6) Diz Pierre Bourdieu: 

"La £-t-te qa-'1 oppo.e. £e.s p.cc --3 c'nnC et 
4a;i.s doa.te. Ia 6c"une pa-t exceLCc;:e.a de £c 
lutte 5 ym(o1qae pouIL 	a cC:;lCJLyCL.t,/ e'Il 	('EL 

Ia .t/.an4 • oiuncut-cion dci inc'udc . 	 CLL 	'(C 

cLon4cJLuat-Lon ou tt t'aiz3 Çc,,?at(;L  d 
du.  

d.i-v.oL de ce monde; 	a, pc 	£ 	- 

iiiC..;i de.s 	d í t-_S-j_(';LS 	ef 	.S  
ctCL-.SSCS pilk .a t ku 

	

a3 	 tU .:i Ct - 

óckt'atoi 1(' 	 'cLcc3.cei: 	i: 

en -ou-t .a 	cknie -n CO -Ce e td 
- teLt(O;LS qci-i Cc'U.t 	L)LLCJIZ. a 	 1' 

cas emen t eu t.i LjUCLL-'L eu 	1e,j tt. L!::;; t. 

(Bourdieu, 1981:8) 



rdra e conScient (i seus direitos. l outra, ;egunao um 

Livisa que atueu na aistncia aos sindic;Lo rul:a15, or 
-. ela emprecndida p&1. esqucrd, o que comrcenci:La 

' 	adct 	. p.eC(í . 	 em a 	fLn4 ca. o. 	nau c' 	(ia 	- 

, 

an-tc. , 11Ufl1 a 	pa•'açac; do 	ud-vrLLo 	:t 	. 

U.ÇaO , OL'je.tY(LCaC' de . CLL? 	'l.tC)LC( 	. 

À FLLERJ, airda segunci) este ativista ; agia de for:a 

uçodaca, procurancio soluc6es iiaciiatistas atra-s d potu:as 

racicci!s. Tornava-se necesrio, por isso ;es:o, dcservc.ivrum 
1 

traa1ho mais consistente junto ab lavrador, o que foi feito 

pelos Círculos. 

Um ex-pricente da FCCF d'senvolvc seu ar;a:rc:t i- o 

te rtes:o sentido, ressaltando que os objetics : terra, c ;j 

da condigna para o cpons eram ccmu 	•tartc aos  

quanto aos ci.rcuiistas. s6 que, enquanto est's ia 

ao ad\rogados, . lei, aqueles popuohcm a ccrc.itaoio. Jn 

U isso, o PCB pretendia transformar o rLioviranto sindica 	rai 

nu-na co'e.a de 	m-Lso do Pcz'i:.do e o i:';o'j:;u  

'SA 	i To -t-inIia ca eocttpcLçciu da a-.':eta'. " Ou seja, 

nac -t.Z;:h.a!no 	a p c'capaçao cio. quc a lg/ejo.  

do, ou o C.cuo ou a Ija -t.' 	o cc'nauJo do úli : 

Nc, achava o 	 un a queto o ad: ao 

cam;o. 

Tal não parecia, no entanto, 	ser a oinio 

gis lid.oranças d 'ALJ, para quam a FLEIJ cr 	urna 	 - 

Ç 	(La.1a" Para um n tigo prostdcnte da F2LFJ•Y, a 

cra, c.d±ço do c•stado do Ido dc Jaro, 29/ii1•'JO,;a1. 
Ver 	L 	tbC~i 	Jcs Pureza. (].982 :39) 

- 	
-- 



r: uma fdei:açZo de " d-)L L-t&' , CfUC fldo c;ortvL co:. a ;iJ:I) 

iaSa dos Javradore. E :isso porque, aper de, a[r(nte - 

defender os lavradores e a reforma 	ria, '(7 

do oue. otaiíCa. Poic: a2:.cTc C ÍJ 

OS 	ii:tiJi.aO4 ( (iC. C'fl(U (ia.:i e -!JjCL 	d. 	o 	:t ' L 	11 

:i nío Lz pct.a c. campe, ela no enn.eji.tcct. ct 	 ti 

s 	lJLCfl'(i!C? to do 	, 

Embora pudesse haver objetivos aparenternentn comuns 

ias dois grupos, eles ganhavam, n.a verdade, sentidos o contci 

ios diferentes em cada um dos projetos em di-sputa. E 	essas 

diferenças mais prorundas podem ser percebidas pelo 	J- Ç.) 

fato de que, apesar de agentes de ambos os lados :eforirerr-c 

a autenticidade, são diveisas as noçõas que os inorm :: . Pra 

uns, tratava-se d promover uma con;cientizço anteri 

sendo que esta ação, por sua vez, deveria se 

titaiiente dentro dos marcos legais, at.ravs 	Leac. 

um advogado. Já para outros, a autenticidade cstaia ria aço 

direta,. na luta através de resisticias e ocupaçes. 

Varias foram as formas através das quais as disputas 

se desenvolveram. Pareciam ser comuns, por exemplo, as 	reu- 

ni6es paralelas, cm locais pr5xiios e no mesmo horário, do ia 

neir a esvaziar os encontros promovidos pelo 	yersri. (8) 

As próprias ocupaç6es contribuíram para que a FALEIJ COnSC --

guisse estabelecer bases em arcas conLroladas pr organiza 

ç5es ligadas à FLERJ. 

(8) Dado de entrevista. 
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Tal parece ter sido o caso de ltagu0T, onde 
	

ilavi a 

unia associação do 1avradorci vinculdd 	FLEIJ. A jEi vi:1. o-- 

cupaÇiO do Nc].eo Santa A]ice, naq'e1c innicpc, em 1.2, foi 

liderada pela Associação dos Lavradores de r':1ra Liso 	No- 

va Iguaçu, tendo 	frente Brulio RocirigLs, entZo um co di- 

rigente da FALERJ. 

O caso da ocupação do IrnL, em Campos, taíib6rn 

tanto e]oq!:ante. O Sindicato dos Emoregrdos Rurais de Co: :  

ligado a FLERJ quncio daquela ocujacic, a atuava no niun.:oi 	- 

4 
	pio há vErios anos. Para os antigos dirigentes da FZ'LETJ, ccn 

1 
	

tudo, o Sindicato atuava soï;ent3 entre o traba1haor3 	;a- 

1 	
lariados das usinas, restringindo-se à defesa de reiviuica -- 

1 
	cEes especificas como legislço treba1his., farias e 

rio mínimo. Desta for:a, as dcais catacorias d' 
1 

res rurais do municí'io no tfr.ha:. coro cncmi'r os 

-r.ivindicacs ou queri as re:estasse. Jutifi.c:a-se 	•cor. 
1 

• isso, como podemos ver pelo rrito de Jcs l?urea f  urna ir 

1 	vonçao da Fedaraçao na área: 
E 

"O .S idca-c dc 	T(!Lacoe RttnaL 	dc 
E 	 , attca 	a---,,nas uc' 	i:tícfc' d c. 

1 	 teide. a J 	C(.ÇC!.0 • LL 	i1t'-tTL ))CL 

• po e. e.  )-('L •CU. CU''L-I1cC' 	1:c'cs 
!Jo. 	c!ct 	-tL EJ acIat.. 	c  c • c.c . 
tanb i; 	uta 	 b  

• ac'.s 	aba Lacíc5 ds 	qadc 

1 	 Vt;i -t 	 t d/Lc.ttTa 	da 
1  Fcdi.açcP' dci.id.ia 	 etn Cc' 	, 

	

-i; 	ja o lnftc . " (Pure a  
1 

E 

E 	 A ccmpetiço, aqui, 6 suavizado pela rcLórica do urri 

E 
Pretensa divisao do trab1ho cc represcntaç;o. O que ve, Ci.)- 

 6 que pouco tempo opos a ocpoçao, foi cria), a 
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dela, um Sindicato dos Pequenos Lavradores e Produtores Autô-

nomos de Campos. Seu presidente era José Pureza e o tesourei-

ro Itamar Joel Miranda, que também havia vindo, da mesma for-

ma que Pureza, de Duque de Caxias. Mais ainda, segundo o jor-

nal Ültima gora, a criação deste sindicato teria sido decidi-

da logo nos primeiros dias da ocupação, num encontro ali ocor 

rido entre dirigentes da FALERJ e Nestor Vera, secretário da 

ULTAB. 	E finalmente, um outro detalhe interessante é que, 

alguns meses depois, em janeiro de 1964, o Sindicato dos Em-

pregados Rurais de Campos mudaria seu nome para Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, de forma a poder incluir em seu quadro 

social também os trabàlhadores autônomos. 

	

Na sua disputa, cada uma das federaç6es contou, 	ao 

longo do tempo, com diferentes recursos. Um deles foi o Plano 

Agrário. Apôs a morte' de Roberto Silveira, a FLERJ tornaria 

a ocupar posição favorável diante do Plano apenas no Governo 

• de Badger da Silveira. Até ali, a FALERJ é que conseguiria as 

• senhorar-se dos dividendos políticos da ação do orgão. 2 pre-

ciso ter em conta, entretanto, que os vínculos que a FALERJ 

teve com o Plano Agrário, durante uni certo período, não eram 

(9) Última Hora, edição do estalo do Rio de Janeiro, 17/4 
1963, p3. Luta Democrática, 18/6/1963, p5. 	- 

(10) Correio da Manhã, 10/1/164, 19 caderno, piO. 

De acordo com a Portaria n9 531, de 11 de novembro 
de 1963, que regulamentava a formação de sindicatos ru-
rais, a entidade que congregasse, no mínimo, três catego 
rias,, deveria chamar-se Sindicato dos Trabalhadores Ru- 
rais, seguido do nome do respectivo muriiciuio. No 	caso 
de serem menos de tr&s categorias, o nome deveria 	ser 
Sindicato dos Trabalhadores, acrescido da indicação 	da 
categoria e do município.. Diário Oficiil cia União, 20/11,' 
1963s p9792. 
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jo diretos, e nem tão explícitos, quando os da FLERJ. 	Esta 

federação foi criada por intervenção de Roberto Silveira e 	cj 

Âldio Leite. Alem disso, o padre Carvalho era assistente 	Ga 

FCOF que, corno vimos, passou a orientar a FLERJ a partir do 

Governo Celso Peçanha.  

Segundo os setores mais próximos à FALERJ, o padre 

Carvalho atuava, basicamente, de duas formas. Uma delas era 

ir pessoalmente, ou enviar representantes seus, às 	diversas 

áreas e tentar convencer os lavradores a abandonar as orgáni-

zaçes vinculadas àquela federação. Tal teria ocorrido em Du- 

que de Cdi 	 da açrd ccrn dcnncia da Acciação dos 

Lavradores local encaminhada ao jornal uta Democrática, o Da 

dre, logo após a sua posse no Plano Agrário, vinha percorren- 

(11) Antiaos dirigentes dos Círculos Operários são 	bastante 
enfáticos ao afirmarem, hoje, que o Plano Agrário, tendo 
à sua testa o padre António da Costa Carvalho, não 	foi 
utilizado para favorecer a posição dos Círculos e, assra 
também a da própria FLERJ. Mesmo que isto .não ocorresse, 
no entanto, há diversas indicações de que o padre Carva-
lho procurava neutralizar o trabalho da FALERJ. •Ë preci-
so notar, ainda, que a direção do Plano Agrário conferia 
ao padre um acesso aos jornais, e mais, uma autor!dade 
que garantiam peso e repercussão às suas recorrentes in-
vestidas no sentido de deslegitirnar ações corno as ocupa-
çoes de terras. Além disso, a distribuição de alguns re-
cursos e benefícios para os camponeses, atravós cio Piano, 

• poderia incrementar a popularidade e a credibilidade do 
padre o que, por si só, num quadro de acirrada competi - 
çao como o que se esboçava, já representava urna ameaça pa 
ra seus opositores. Por 4sso mesmo ó que, parlamentares 
de esquerda, corno Élzio amaiho e Afonso Celso Nogueira 
Monteiro, denunciavam que o padre havia transformado O 
Plano Agrrio num orgão de catequização dos camponeses e 
de esvaziamento de suas organizações. Díario Cica]. 	o 

• Estado do Rio de Janeiro, 7/3/1964, seção II, p4. 
1 

- 	-•---------• ------- •-- 	 .•,• ,-.. 
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do diversos nücleos do município conclamando os lavradores a 

que se afastassem daquela entidade já que, dali em diante, a 

ssistflCia ao campo seria prestada por ele. (12) 

Outra forma de atuação era, como ocorreu na Fazenda 

Vargem Grande, em Itaboraí, através da distribuição, pelo Pia 

rio Agrário, de recursos e implementos agrícolas. O Plano dis-

punha de recursos concedidos pela SUPRA para que fossem utili 

zados nas áreas desapropriadas que seriam colonizadas. 	Uma 

destas áreas era, justamente, a Fazenda Vargem Grande, que re 

cebeu ferramentas e sementes. No início de janeiro de 	1964, 

contudo, algumas pessoas ligadas ao sindicato dos Lavradores 

de Itaboraí invadiram a casa onde se encontrava aquele mate-

rial, dali o retirando. O presidente do Sindicato, João Cor-

reia de Paula, confirmava este fato argumentando, porém, que 

não se tratava de um roubo, como o Plano Agrário queria mos-

trar. Segundo ele, pelo convênio com a SUPRA, o Plano deveria 

vender aquele material aos lavradores a preços módicos. O pa-

dre Carvalho, no enanto, teria entregue a comercialização dos 

artigos, em Itaborai, a particulares que o estavam fazendo a 

preços extorsivos. (13) 

Na versão de um outro líder local, no entanto, o Sin 

dicato de Itaboraí tinha outras preocupaç6es alrn do preço. E 

(12) Luta Democrática, 3/8/1963, p5. 

(13) Jornal do Brasil, 9/1/1964, 19 caderno, p3. Ültima Hora, 
edição do estado do Rio de Janeiro: 15/1/1964, p3; 1671/ 
1964, p2. 
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elo contrario, os preços aqui no aparecem como extorsivos , 

sendo outra a justificativa para aquela ação. Diz ele: 

"A Ldía dele (do pad.'Le Can..vczi_ho) e.ta mon-
taÃ urna cabeça-de-ponte io rne:.o dc. Va.tcjcm 
G&cuide pcct dvd''t o nouwcvito. Evi, ao 
botou lã urna 4enhloJLa com o niatLdo, que e'ta 
a. tLaçio dele, paa datL de4envoi_vei. um 
.t'Labai_ho. E-'ia ele no Plano Ág4ait,1o. Come- 
ça a vende.k e amentas ba'LcutZnho, 	docz 
4ernc.ntc.s e. £.óo e. aquJio, que e pcvi.ct 	.it 
arnpfJ..aiido o -ttabaiho. Só que antes dc.1Le4 
eon4e9u.íiz.ern ísóo, a tw'una oJ £i e aJlJL.eba 
nhou." 

O que se mostra é que o padre procurava, através dos 

recursos de que dispunha o Plano Agrário, estabelecer uma cu-

nha naquela área onde éra forte a presença da FALERJ. Com  a 

tomada do material das mios do representante local do Plano 

Agrário, assim, o Sindicato procurava garantir para si o po-

der de distribuição de recursos, no permitindo o enfraqueci-

mento de seus vínculos com os lavradores. 

Além da utilização do Plano Agrário, os setores pró-

ximos à FALERJ também denunciavam que a FCOF, e através dela 

a própria FLERJ, eram financiadas pela direita organizada via 

IBAD. Segundo o reporter Maurício Hill, do Última Hora, 	o 

IBAD depositava mensalmente, a partir de 1962, urna 	quantia 

destinada a FCOF. E ainda de acordo com ele, a FLERJ 	teria 

recebido da FCOF, para distribuir entre os camponeses, volan-

tes impressos com os nomes dos candidatos apoiados pelo IBAD 

para as eleições de 1962•(14) 

TIT) Ültima Hora, edição do estado do-Rio de Janeiro: 1/10/1963 
8; 3/10/1963, p8. 

Segundo documentos transcritos por Rcné Arrnand Drei - 
fuss, a FCOF e o padre Carvalho, de fat.o, figuravam nos 
relatórios de despca do IPES. (Drcifuss, 1981:646e647 ) 
difícil, no enLanto, precisar a natureza destes víncu-

los. 
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interessante observar que, por seu lado, a FCOF re 

feria-se aos seus opositores como "04 comunt4.Ca4". Para além 

dos vínculos reais que cada uma das duas federações de lavra-

a troca de acusac8es deve ser vista a par-

tir da disputa entre elas pelo controle do campesinato. Trata 

va-se de deslegitimar a ação da opositora, associando-a a in-

teresses escusos, condenvéis, ilegais. 

Na sua disputa com a FLERJ, a FALERJ, além 'do apoio 

do PCB, da temporária liberdade de ação proporcionada pela pre 

sença de Irénio de Matos à frente do Plano Agrário, e do auxí 

lio do grupo de Tenôrio Cavalcanti e da Luta vemocraticd, euli 

tou também com a ajuda de entidades 'representativas de traba- 

lhadores urbanos, e de parlamentares de esquerda. A 	Frente 

Parlamentar Nacionalista, por exemplo, dispés-se a solicitar 

diretamente ao ministro do Trabalho,' Ainuri Silva, em meados 

de 1963, a rápida tramitação dos processos de reconhecimento 

de alguns sindicatos rurais promovidos pela FALERJ em Magé, 

Cachoeiras de.Macacu, Itaboraí, Nova Iguaçu, Trajano de 	Mo- 

raes, Cabo Frio, Valença, Silva Jardim e Casimiro de Abreu. (15) 

A FALERJ acusava o ministro Amauri Silva de retardar 

a liberação das cartas de reconhécimento de diversos sindica-

tos do estado com o propósito, deliberado, de impedir o pro-

cesso de organização dos camponeses fluminenses. Para cobrar 

do ministro aquela liberação a federação, através de Manoel 

Ferreira de Lima e José Pureza, pediram também o apoio docGr»6  

(15) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 24/7/1963,p3. 

(16) Liqa, 14/8/1963, p3. 
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1 	 Apesar destas reclamaç6es, o Governo federal, 	com 

Jango à frente, teria, na opinião de dirigentes da FCÔF, dado 

1 

	

	cobertura aos grupos de esquerda no estado do Rio. Esta cober 

tura, segundo um dirigente circulista, teria proporcionado à 
1 

* 	esquerda uma vantagem no movimento sindical rural fluminense. 

1 

1 	 Nesta luta pela formação e pelo controle dos sindica 
1 

tos rurais, buscavam-se deslegitirnar as entidades formadas pe 

los adversários. Assim, a FALERJ referia-se à FLERJ, 	sempre 

como sendo uma federação fantasma. Também o Sindicato dos La-

vradores criado em Duque de Caxias, ligado à FLERJ, era apon- 

tudo pcl Associação dos Lavradores 1oc 1  rrrnc uma 	entidade 

fantasma. 

1 

Apesar da FALERJ terfQrte penetração em Duque 	de 

Caxias, sendo dali o seu núcleo formador original, não foi ela 

quem conseguiu criar o sindicato local. O'Sindicato dos Peque 

nos Produtores Autônomos de Duque de Caxias foi criado 	por 

Pergentino Alves Ferreira, que era não da Associação dos La-

vradores, mas sim da Associação Rural de Duque de Caxias. Es-

ta associação reunia, predominantemente, pequenos proautosJ17) 

Pergentino, de acordo com a denúncia encaminhada à SUPRA em 

agõsto de 1963 por Pedro Rodrigues, então presidente da Asso-

ciação dos Lavradores de Duque de Caxias, e Climério Soares 

do Conselho Sindical daquele iunicípio, teria se. apoderado de 

urna autorização do ministro do Trabalho para que ali 	fosse 

criado um sindicato, e estaria manobrando para criar uma enti 

dade fantasma ligada ao padre Carvalho. (18) 

• (17) Dados de entrevista. 

(18) Luta Democrática, 6/8/1963, p2. 
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Para os antigos dirigentes da Associaçao dos Lavrado 

dres de Duque de Caxias, Pergentino tinha a carta sindical 

"ma4 não -tLnha o povo, o óíndícato. A noa. a44oc-Lação, ;iea 

oÂPaua eom 2.800 rnetnb/Lo. AZ e'e. &e.õZveu 4e. 	Leo.ta/L 

m vi4; que que ele La. aze/L. 4e.m 4 Lo?" A Associação fez, en 

to, uma composição com ele, indicando um de seus quadros 

(19) Laerte Resende Bastos, para a vice-presidência do Sindicato. 

Em janeiro de 1964, os elementos da Associação, dentro do Sin 

dicato, convocaram uma assembléia e conseguiram 	destituir 

Pergentino da presidência daquela entidade, que passou, assira, 

a ser exercida por Laerte Resende. (20) 

Na opinião da FCOF, contudo, ainconsist&ncia no es 

tava com ela ou com a FLERJ, mas sim com as organizações cria 

das pela FALERJ e pelos comunistas. Seriam estes que procura-

vam formar sindicatos de qualquer forma, sem nenhuma preocua 

ção com um trabalho mais sôlido, enquanto os circulistas nua-

ca teriam abandonado sua linha de primeiro conscientizar e ca 

pacitar para, apenas depois, organizar. Diz um ex-presidente 

da FCOF. 

"Qaek dLze'L, kijs aeh'arno.s que o ncu:2fl 
to deveii.La •e.-'. co 	tL-taZdo 	pelo cpc, 
ma.4 dando a. eCe a.4 c.ond.içoe.3 baLca. ::t- 

ta que ele •we.nc con 	u-.óa e. dLgLs- 
6e. a 4aa e.nída.d., enquanto oue o 
do não. P-'ocu&avct todos o me-Lo.s pau-a. o  
WL a c.a,L-tct. O L:npotane e'.a ohte.'. a c 

• ..ta, que.'id-Lzc/t, e./La. o tecc'nhec-Lzcuo pt- 
a oça'r. a. con- LCuLção da 	dz;io ., 

cooue.nte.:ie.n.te, a tomada da CO!TG. - - 
 gaita, o dL.cuitóo •tLnha que -eii. 	dLz.u- 
-te, que-t d.Lzeit, a cooaçac e'ta baít - 

(19) Dados de entrevista. 

(20) Jornal do Bras i 1,28/2/1964, 19 caderno, p4. !dos de entrevista. A. 
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mente: enquanto noõ dL4e.a-tZa.mo6 04 pk.obie 
ma4 da -te.t'.cz e. 04 meíos palLct 4OLecuta 	- 
£04, não e. £o, o outto d'..4cuk4o e'ta rna-í4 
de. con,Çkono." 

O fato da FALERJ ter ganho a corrida pelo reconheci 

mento sindical era atribuído, pelos circulistas, a um favore-

cimento do Governo federal. Segundo um antigo dirigente do no 

vimento, a FALERJ, pela sua formação, não poderia ser vista 

como uma entidade autêntica. E explicava sua afirmação da se-

guinte maneira: 

"Po&que hav-Lz gtpa.rneir.to4 que czzcLn1 pctk-
..te dessa Sedetação que ti.nlrctw pouca te-pte 
4enaUvLdctde. Eiiczni p 	ciei-tc., agun. 
e não todo4, e. o ,,-as o,, 	tc-.04." 

interessante observar que, para além das divergên-

cias, parece que havia um padrão de legitimidade sindical co-

mum permeando os discursos, tanto de circulistas, quanto de 

lideres da FALERJ. Nas suas referências mútuas,.cada grupo a-

cusa o outro de formar organizaç6es inconsistentes, com um ca 

ráter marcadarnente de cúpula e de fraca penetração na massa 

Era, portanto, a presença da massa, a sua adesão, que confe - 

ria força e legitimidade à organização. 

Fica clara, ao que nos parece, a dupla referência da 

competição entre PCB e FALERJ, de um lado, e FCOF e FLERJ, de 

outro. Tratava-se de urna dispita entre agentes, ao mesmo tem 

P0 em que uma disputa pelos camponeses. Tomava a frente na lu 

ta, quem conseguisse a maior adesão por parte dos camponeses 2  

(21) Estas observaç6es têm por base as análises de Pierre 
Bourdieu. Como aponta o autor, as lutas travadas no cam- 
po político têm uma dula determinação. Ao mesmo 	tempo 
em que são lutas entre seus agentes pelo poder, sao tam- 
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por isso mesmo, cabia aos agentes em disputa-procurar neutra-

lizar o poder de mobilização de seus opositores, e ampliar o 

seu próprio poder pari. paSSU. E uma forma de fazê-lo, seria a 

de deslegitimar as pretens6es dos opositores, apontando sua 

inconsistência, denunciando sua inautenticidade, negando que 

houvesse uma correspondência entre suas propostas e os 

deL't04" interesses dos grupos aos quais se dirigiam. 

5.2 - Organização e controle político 

Pierre Bourdieu observa que a estrutura de um campo, 

num dado momento, é o estado da relação ,de força entre os a-

gentes, ou o estado da distribuição do capital específico ao 

campo, naquele momento. Assim, as lutas no interior do campo 

seriam, tamb&m, lutas pela conservação ou subversão da estru-

tura da distribuição do capital específico. (Bourdieu, 1980b: 

114) 

O capital político, segundo aquele mesmo autor, se- 

ria uma forma de capital simbélico, de crédito baseado 	na 

crença e no reccnhe cimento. Desta forma, acrescenta Bourdieu, 

o homem político deve sua autoridade, específica, no campo, 

força de mobilização que detém, seja a título pessoal, 	seja 

por delegação de uma organização, partido ou sindicato, 	ela 

mesma detentora de um capital politico acumulado ao longo de 

(21) bém lutas pelos grupos sociais que se encontram fora do 
campo. Nas suas disputas, os agentes procuram se afirmar 
como legítimos representantes, porta-vozes daqueles gru-
pos. Do seu poder de mobilização é que depende, também , 
a sua força no interior do campo. (Bourdieu, 1981:13) 
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lutas passadas. Assim, haveria duas espécies de capital poli*_, 

tico. Uma delas, é o reconhecimento e a fidelidade de que uma 

0rganizaço, e scmcnte ela, é dotada:  em função da ação polí-

tica continuada de seus quadros e militfltCS. A outra, 

pital pessoal de notoriedade e de popularidade. (Bourdicu 

1981:14, 18 e 19) 

Ao que nos parece, não haveria, necessariamente, con 

tradição entre essas duas espécies de capital político. Assim 

como o capital acumulado por uma organização pode ser delega-

do a uma pessoa, como aponta Bourdieu, tarnbéma popularidade 

e a notoriedade pessoais podem 	scciadas c, um organiza- 

ção. Num quadro mais tradicional, no entanto, o capital pes- 

soal pode servir de base à criação de máquinas e 	clientelas 

individuais que, por sua vez, ajudariam a ampliar ainda mais 

o capital pessoal, permitindo ao político galgar posições me-

lhores dentro do campo, e mesmo fora dele. Estaríamos aqui 

portanto, diante de uma forma diferente de representação polí 

tica. Enquanto, de.uiti lado, teríamos organizações disputando 

o poder de representar um determinado grupo, de se constituir 

em seu porta-voz autorizado e, assim também, de influir 	na 

constituição mesmo do grupo, com uma identidade própria, 	de 

outro, teríamos políticos individuais, que falam em seus pró- 

prios nomes e deiendeín alguns interesses de suas 	clientelas 

que, não necessariamente, se confundem com um grupo específ i-

co, podendo mesmo abraner um genérico "povc" 

Estas observaçães podem nos ajudar a entender deslo-

carnentos ocorridos na política tradicional do estado do Rio de 

Janeiro, a partir de fins dos anos 1950 e início dos 1960. 0 
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jeconheCimento do campesinato como um novo ator, fez com que 

alguns políticos tradicionais dele procurassem se aproximar vi 

5ndo, com isso, obter uma nova projeção, expandindo seu pres 

tígio e sua credibilidade pessoais. O problema que se coloca-

va, contudo, era o de como absorver, numa clientela, campone-

ses mobilizados e õrganizados. 

Dois casos de políticos fluminenses, que buscaram for 

talecer suas lideranças pessoais atuando, ainda que com for-

mas e estilos diferenciados, junto aos lavradores em luta, fo 

ram os de Roherto.Silveira e Tenôrio Cavalcanti. Enquanto Te- 

A T.P. P .T 	P r' 	r + r r r 4 ç 

própria organização, a FLERJ. 

ia na apresentação do Projeto n9 255-59, que insti - 

tuía o Plano Piloto de Ação Agrária, mas que não foi aprovado, 

era possível perceber o intuito do governador Roberto Silvei-

ra. O Projeto previa a obrigatoriedade, para os lavradores que 

fossem beneficiados pelo Plano, de integrar cooperativas agrí 

colas que seriam patrocinadas pelo Governo. Exclusivamente a 

elas que seriam concedidos financiamentos para máquinas e 

implementos agrícolas, plantio e colheita. (22) 

Os comunistas condenavam esta obrigatoriedade, pre-

vendo que ela poderia acarretar um esvaziamento das associa - 

ç6es de lavradores existentes. Dizia o articulista do -  jornal 

Novos Rumos, Carlos Danleili: 

(22) Projeto n9 255-59. Coleção Badger da Silveira. 

n J t::r 	CiflC 	't 

• 
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"Conde.kamo4 eVLoJ1eo o iLtem do pkoje-to que 
ptev2 a coo petação obtí.qatiAía, 4ob e pa- 

• t'tocZniLo do Govvt.no, como cc?ndiLção 	pa/La 
ob.teit as vantagejz.sp.'te-ta4 no Pl.ctno PiL-. 

• •o-to. Somo4 	vo/La!eiL4 a. coope.&açcLo a 	a. 
adoção de. mi-todos 'taciLonaiL...s e cienILZ .ÇÍCOÓ 

de aqxícultuta, ma4, a flO.jO ve'i, iLsto de 
ve. se.it 7'tu.to de um -t.'tq.L'aZho pe 	s.ten.te cT 
e4cate.ciLnlen.to  e. conve.JlciLme.;l-to dos campo-
Y1e4e.4, que £n/te44ct/Lac na4 coope/Lct.tvcL 

04 £iLv.ke e. espontãnea vontade, ã base de. 
4ua expeti rtc..La p'atiLca e nunca pot meto-
dos,  admiLnícttiLvos. A iLnipciLção da COC!pC 

'Lação e de outka4 mediLda4 pode.'Lct aca/Le - 
aiz. decon-ten..tarnen..to cnt.'.e o- £av/La.dc--e- 

o que 4e.'ta po44..LveLme.n.te ap/LcveiL-tado pe-lo
4 4niLmiLgo4 da ke.Soma aa'iLa em óua £a 

.ta contra a atiL..tude de.xncc./ta-tiLca e. p/Lc'te.s 
• - 

	

	6iLta do Gove'tno e4-taduaZ. O en.tctqaec-L - 
mento das a34ociLaçe. de £av.&adc/Le.4 d.iL-
caUakct a mob-iJiLzação da nla4.6a4 em pkol 
de novas t!IediLda4 de •,.e.o&nia aqã'.iLa de a- 

• c.o.'.do com díspo.sítívos da Cori4..tiL..tLLiLçcio e4 
-tadacz.ÍL que muiL-to tem de poiL-tiLvo em bee.- 

• ..e.iLO do homem do c.ctnpo." (Danielli, 1959: 
10) 

O caráter moderado do artigo é reflexo daquele momen 

to político, em que o PCB ainda permaneci ligado ao Gcveno 

Roberto Silveira. O rompimento, no entanto, viria em seguida 

e, em sua base, estaria a criaço, pelo Governo, de suas pró-

prias associaç6es e da FLERJ, através do Plano de Colonização 

e de Aproveïtamento de Terras Devolutas e Próprias do Estado, 

este sim aprovado. Criado pelo Decreto n9 6.682 de 5 de agos-

to de 1959, o Plano previa a organização dos posseiros, atra-

vós do Departamento do Trabalho, em Grupos de T±abalho Agríco 

la. Os componentes destes Grups deveriam desenvolver urna coo 

peração no sentido de solucionar problemas comuns no aprovei-

tamento de terra e na defesa de seu trabalho. (23) Estes Gru - 

(23) Decreto n9 6.682 de 5 de agosto de 1959. Diário Oficial 
• 59, p2. do Estado do Rio de Janeiro, 6/8/19  
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pos seriam os núcleos a partir dos quais serram formadas as 

associaç6eS de lavradores ligadas ao Governo, como lembra um 

dos principais responsáveis pela sua oraanizacão. O passo se-

guinte seria a íorivaaO de uma federaçac com aquclas associa- 

çes: "Ve.poL4 eas a44ocaçe4, então, 	o'tam teunídas po i'...Lm, 

entendeu., e. ao-' 	eL-ta a. Fe.d.taçao do4 Lavka.do&e do E4tado do 

g.o de. JczneLko, que Soí ent'tegue a wn .Lavn..ctdo'r. de. Jape 	cha- 

mado Jose- o4 Cí.a." 

Num novo artigo, já em meados de 1960, ao fazer urna 

avaliação das posturas políticas do PCB em relação ao Governo 

Roberto Silveira e ao PTB, Carlos Danielli retornava a questão 

das cooperativas agrícolas como forma de esvaziamento das as-

sociaç6es.de lavradores existentes, e acrescentava outros ele 

mentos: 

"A 4ab4-tLtu.ção das as.s.oc 	pclas c.cÇ- 
peiia..t.Lvct, oganzaç6e. cc .toie.a.s e. ob-
j-iLvo dite., vtct ccoc.at o.,% cam 
ponesu a óetvíço dos  
e4.tadua, a líquídat iu.c e. 	izaçc.s ín 
dpenden..te.. No, comun..L.,-ta, somo. Ça'o-

a. um tno'.Lnie.tt.tc camp'ne.- £ndependavi 
te e. não 6ubotdínado ao Goe.uzo, o que. a-
a e i o obje.tZuo do Geve.'t;zo e.s ta duaZ e. do 

PTB que, c.o1c4c.c', d- puar a d.e.çao da. 
ma44a4." (Danielli, 1960:14) 

É preciso chamar a atenção para dois aspectos do pro 

jeto de Roberto Silveira em reLação ao campesinato, e que es-

tão na base das divergências com os comunistas. O primeiro de 

les,a ênfase dada ao cooperativismo e à defesa do trabalho, da 

mesma forma que a FCOF buscará fazer mais tarde. Para a FLERJ, 

portanto, .a luta contra os grileiros era urna luta pela defesa 

do trabalho, e no sentido da formação de grupos de pequenos 
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proprietários organizados em cooperativas. J4 para os comunis 

tas, e para os líderes da FALERJ, tratáva-se de urna luta poií 

tica, de um grupo social contra outro, e que se inseria num 

processo de transformação social: Desta forma, embora tanto a 

FALERJ quanto a FLERJ reivindicassem a desapropriação de ter-

ras, por exemplo, seu encaminhamento e seus objetivos era bas 

i. (24) tante diferentes. 

Os comunistas não condenavam a cooperação, como o pró 

prio Danielli deixa claro. Para eles, no entanto, ela não era 

um fim em si, mas parte de urna política e de um projeto mais 

(25) 
d1tLJ.L). 

Quanto ao segundo ponto que preocupava os comunis - 

tas, tratava-se da investida de Roberto Silveira junto aos ia 

vradores, promovendo a sua organização a'travês do Piano Agrá- 
1 

1 

(24) Segundo José Cléia, em meados de 1960, o Plano 	Agrério 
vinha atendendo a todos os enseios dos lavradores, entre 
eles, o de desapropriar fazendas que lhes seriam vendi - 
das. Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 29/ 
7/1960, p3. 

(25) Num interessante trabalho sobre dirigentes camponese 
Sylvain Maresca analisa .a competição entre diversos ti-
pos de organizaçao, pela representação do campesinato nu 
ma região da França. Ali, segundo-  o autor, as entidades 
sindicais tentam. resolver a. seu favor as contradiçccscjue 
têm com as cooperativas, incluindo em seu discurso sobre 
o conjunto dos problemas agrícolas o apelo à cooperação. 
Assim, as cooperativas seriam, para as entidades sindi - 
cais, instrumentos a sef.riço de urna política econômica de 
finida por estas mesmas entidades. (Maresca, 1983:243 e 
244) 
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rio. Esta iniciativa, interrompida no início de 1961 com amor 

te de Róberto, parecia representar a implementação de um mode 

io que vigorou na cidade mas não no campo, qual seja, o 	da 

formação de organizações de trabalhadores a partir do Esta 

do. (26) 

A relação que o Governo estadual mantinha com os la-

vradores, as associações e a FLERJ, contudo, parecia reprodu-

zir algumas características de um esquema cliente lístico tra-

dicional. Primeiramente, condicionava-se a concessãc de bene-

fícios, entre eles os financiamentos, à participação nas coo-. 

perativas que seriam criadas pelo prõprio Governo. Além dis - 

so, há indicação de que a cooptação representou um mecanismo 

importante para a formação de associações de lavradores e, as 

sim também, para a competição com a FALERJ. Através da ação 

do Plano Agrário, a FLERJ conseguiu penetrar e disputar algu-

mas áreas controladas pela FALERJ. Tal foi o caso da Fazenda 

do Largo onde, ainda nos anos 1.950, havia sido formado um nú-

cleo da antiga ALF cujo líder, Satiro Borges, era próximo ao 

PCB. A partir da intervenção do Plano na região, no entanto 

o que resultou, inclusive, na decretação da sua desapropria - 

ção, a FLERJ conseguiu pôr ali uma cunha. J. em fevereiro de 

1961, José Cléia, presidente desta federação, aparecia 	como 

mediador entre os lavradores da fazenda e as autoridades esta 

(26) Como observa Moacir Palmeira, numa análise sobre a ques-
tão dos sindicatos de trabalhadores rurais e da oartici-
paçao política do campesinato, a criação cio organizaçoos 
sindicais, no campo, se deu de forma diferente da ci.cidc. 
Enquanto aqui,. os sindicatos emergiram, basicamente, 	a 

• partir da oposição. esquerda/Estado, na área. rural a opo-
sição era esquerda/Igreja. O Estado, no campo, manteve - 
se relativamente ausente, intervindo apenas para favore-
cer urna ou outra das forças cm disputa. (Palmeira, 1965:45) 
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duais. (27) Tempos depois, a Associação dos Lavradores de São 

joão da Barra, que tinha por base a Fazenda do Largo, já figu 

raria como sendo filiada à FLERJ. 28  

As realizaç6es do Plano Agrário eram apresentadas pe 

lo jornal Última Hora, ligado ao PTB, como se fossem realiza-

ções pessoais de Roberto. Por outro lado, a FLERJ promovia ma 

nifestaçaes em Niterói para agradecer ao governador pelas de- 

* 	sapropriaç6es que vinha realizando. (29) 

Sendo um homem de partido, no entanto, o prestígio 

a 	
pessoa] de Roberto revertia também para o PTB. É por isso. ao  

1 

que nos parece, que alguns antigos lidefes da FALERJ lembram, 

1 	hoje, que o objetivo de Roberto, com sua ação agrária e com a 
1 

criação da FLERJ, era fortalecer o PTB no campo. Talvez por 

1 	isso mesmo, ao assumir o Governo do estado, o vice-governador 

Celso Peçanha, embora eleito pelo PSD, tenha se voltado para 

a FALERJ. Talvez, ainda, por Isso, Tenôrio Cavalcanti, egres- 

a 
so da UDN, e que buscava ampliar seu prestigio dentro, e 	i- 

gualmente fora, do estado, se tenha aproximado também desta fe 

deração e do PCB. 

(27) Correio da Manhã, 19/2/1961, 19 caderno, p4. 

(28) Documento da FCOF sem título nem data. Coleção Eduardo 
Príncipe. 

(29) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro: 16/1/ 
1960, p2; 22/3/1960, p3. 
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.3 	Mobilização e capital político 

Tenório Cavalcanti taxrb&n procuraria expandir seu ca 

pital político pessoal atuando junto aos lavradores em ]Lula 

A diferença de Roberto Silveira, no entanto, ele, a princípio, 

se aliaria à FALERJ, ao invés de formar suas próprias organi-

zaç6es. Na sua tentativa de afirmação, contudo, ele, e também 

Paulo Valente, que era quem atuava diretamente no campo, lem-

brando sempre que o fazia em nome do deputado, não poderiam 

aparecer como coadjuvantes nas lutas. Eles deveriam ser ato - 

res principais. Assim, na execução deste seu projeto, termina 

riam entrando em rota de colisão com aquela sua aliada. 

A afirmação do campesinato e o próprio dinamismo do 

jogo político, no estado do Rio, fizeram cora que, a partir do 

início dos anos 1960, as desapropriaç6es de terras fossem vis 

tas de forma positiva, conferindo prestígio a quem por 	elas 

fosse responsável. Diante disso, algumas das forças que atua-

vam no campo, no estado, passaram a disputar a sua apropria - 
92 

ção política. Cada uma delas procurava mostrar que os decre - 

tos de desapropriação se deviam a elas, eram fruto da sua in- 

tervenção. Tal ocorreu, por exemplo, no caso da Fazenda 	São 

Lourenço, era Duque de CaxCas, cuja desapropriação, em agosto 

de 1961, o jornal Última Hora ,creditava aos então candidatos 

petebistas ao Governo de--estado e à Câmara Federal, Badger da 

- 	(30) Silveira e Bocayuva Cunha. 	Este mesmo decreto, entretan - 

(30) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 21/8 
1961 s  29 caderno, p1. 
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era reivindicado por outro candidato. Segundo a Luta Demo 

crática, ele era uma 	 obtda pelo 	de- 

tadoTerotLo 	'aL."3  

• 	 A FALERJ também no se eximia da disputa. No caso do 
1 

Imbe, referindo-se ao papel de Jose Pureza no movimento, des- 

tacava também o jornaiNovos_Rumos: 

1 
"Pw'eza fã pcvLt cpou. de. quase. todos 	o 
mov.Lrne.nto4 camponezie.4 do e4-tczdo do Rio, 

1 

	

	 e nunca e.n-tkoa num que não ta'un-Lncu'se dcn 
do Wz.itaa.o.6. c.ctrnpone4e4."(32) 

1 

ho-e. as oessoas recordam aauelas desapropria-

ç6es como aç6es suas ou de seus grupos, cada uma se referindo 

a um determinado número de decretos pelos quais se diz respon 

sável. José Pureza, por exemplo, observa em sua Memôria Car-o 

nesa que a FALERJ, através das resistências e das ocupaç6es , 

conseguiu 23 desapropriaçoes de terras no estado. (Pureza 

1982:41) ia um outro dirigente desta federação, com 	atuação 

em Nova Iguaçu e Itagua, lembra que, juntamente com seus ccm 

panheiros, participou de 32 desapropriaç6es no estado, feitas 

"toda4 elaõ at/i.av 	da noa 

Um antigo presidentedaFLERJ também explica: 

- 	 !'Eu aZ eu e.n'e-í na cL-ta da 'teo'una. a.'iã - 
-a. FuL pata a 'toça e, ne4a. Leo»?na a.- 
glutfl.-tct, con4equ-., na epc'cct, com tneu..s com-
panhe.i/Lt'4, a de.óapop'açio de. 2! ÇcLzc;! - 
da4, que Soiam coJocada. 	e.  amZ 

no campo." 

(31) Luta Democrtica, 22/8/1961, p2 . 

(32) Novos Rumos, 26 a 30/4/1963,"p7. 
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E em abril de 1981, discursando na Câmara dos Deputa 

dos, o então deputado federal pelo Partido do Movimento Demo' 

criticO Brasileiro (PMDB) e ex-governador do estado do Rio de 

Janeiro, Celso Peçanha, depois de falar sobre as más condi - 

çes em que se encontrava o homem do campo, sem terra 	para 

trabalhar, com ênfase rio seu estado, questionava: 

"E44e qu.ad/Lo b/.tLta ?e.va-me e. índagat poi-
o Govetno nao contínua o tit.aba.ho -'.ea 

tLzado no estado do Ro de. Jcivieito, dwan 
-te a. m-Lnha geó-tao a. zite.n.te do Exe.c.utívc 

am-.ne.nse. Maque.a. opoii..tunLdczde £inpeLanta 
mo4 um Plano de. Ação Áa.a, que alcançou 
pleno Exíto, íkiexístíndo qaaque-'i trauma 
4ocLct deco'LerI-e da depi.op.a.ço 	de. 
.te.tka4 e .óua dJt'tLbuLçõ.o aoó £czvtado-te 
pob-te4. 

A4 ã'te.a4e.nto de4a.poptczdas po-'. dec'.e-to 
do Exe.au.tvo e4tadua.e, £n-te.g&ane.4 do PI"-  
no P-2o-to de Ação A9'La, ccfJpck-Lde.t.an  
a. 9 azenda4, de g  n 	C.ZjO-]LO, nwntotc'.2. 
de. 3.819 cte.queL'.e-, no va..ot tot-al 	e 
14 mL.h6e.4 de. e-uze'Lo4. .."(33) 

Nesta disputa o campesinato, embora fosse referido, 

em função de sua mobilização, como um elemento importante pa-

ra as desapropriaç6es, nio aparecia como o fator decisivo na 

maioria das vezes. Segundo Última Hora, o "mo'Límcnt" 	o/L-'O- 

ao" do Imb, que teve sua desapropriaço decretada e cujas ter 

•ras seriam distribuídas aos lavradores, vinha repercutindo em 

todo o país, por se tratar "da ia..tLva pÁone.-'.&cL do ouc&na 

(33) Discurso pronunciado pelo deputado Celso Pecanha (PMDB - 

RJ) na sessc de 2/4/1981. Brasília, Cmara dos Deputa - 
dos. Coicço Irënio de Matos Pereira. 
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do'i. Ba.dge.& da. Sílveíxa pa.ct a. solução do p/LobP.'ema ai'.o em 

1 	4 	e 	a.do." (34) 
1 

Desta forrua, se as desapropriaç5es eram vit5rias 	o 

campesinato mobilizado, o*eram também daquelas forças que de-

las conseguiam se apropriar. Para estas forças, a conquista 

1 

	

	de urna desapropriação representava o aumento de sua credibili 

dade e de seu capital polí€ico. Assim, de acordo com uma re-

portagem de Terra Livre de fevereiro de 1963, o estado do Rio 

era um exemplo do avanço do movimento campon&s no pais. Ali, 

"04 poeo o..tgctnh.za.do4 na. FALERJ fã con4e9aitam a deap.tc- 

paçao de 10 azenda4 que tLn.Itarn 4Ldo 	adas." 35  

Aqui, um aspecto importante deve ser observado. Em-

quanto no caso de políticos como Roberto Silveira, Celso Pega 

nha, Badger da Silveira e Tenório Cavalcanti, procurava-se a-

tribuir as desapropriaç6es a eles próprios, no caso das lide-

ranças da FALERJ, elas eram atribuídas à organização, aos cam 

poneses nela reunidos, ou aos próprios lideres era 	conjunto 

com seus companheiros. Mesmo na. questão do Imb que, como vi-

mos , tentava-se exaltar a figura de José Pureza, fica sugeri- 

do que ele conseguira diversas desapropriaçoes, mas 	atraves 

da promoção de mobilizações camponesas. Fica claro, portanto, 

: 

	

	
que aqueles políticos buscavamnaumentar o seu prèstigio pes- 

soal atravts das desapropriaç6es. Já as lideranças da FALERJ, 

procuravam fortalecer a organização enquanto legitima repre - 

sentante dos lavradores. 
0 

(34) Última Hora, edição do estado do Rio de Jandiro, 12/4 / 
3 	 1963, p7. 

(35) Terra Livre, fevereirõ de 1963, p3. 

- 	
t-,- 	- ..-.------ 	 -------.------- - -. - - 



• Na medida em que as desapropriaçaes podiam acarretar 

em aumento do prestigio e da credibilidade, era preciso no 

t somente lutar por elas, mas também impedir que forças concor-

rentes delas se aporiassem, ainda mais porque o capital Po-

lítico delas oriundo poderia ser transformado em votos. E den 

tro dessa lógica, a nosso ver, que o jornal Última Hora, 	no 

momento em que deslanchava a campanha para as eleiç6es 	de 

1962, procurava frisar que se devia a Roberto Silveira, e as-

sim também ao PTB, a desapropriação da Fazenda Ëngenho do Ma-

to, em Itaipu, Niterói: 

"Mu..Lto embota o S. CeLo Pe.çanha ap'ieoe 
ao4 íavxadoteó de. Engenho do Ma.co que 	a 
de4apkopkaço e obta de ôeu Goemno, --  
4ando, com £o, aegaiat maí4 vc-4to4 pa-
ta 4ua eeçao ao Senado, a kepo.'- -tctgcm de 
tiff conitatou que o p'z.ojeo de de.ap'op'J.a 
çao oiL eio peZo Gove.tno Robe.o St.'eí.. 
)ta, 4endo pubfcado no 'Vo OcctC 
de 3 de jane-ío de. 1960, ganhando o decte. 
.to o numeko qua-tko."(36) 

Era principalmente nas horas em que se procurava im-

pedir que o prestígio de uma desapropriação fosse incorporado 

por um adversário, que o campesinato deixava de aparecer como 

figurante, para ocupar o primeiro plano da cena. Desta forma, 

a desapropriação da Fazenda São Pedro, em Nova Iguaçu, reali- 

zada em dezembro de 1960 pelo Governo Roberto Silveira, 	no 

deveria, segundo Novos Rumos, ser atribuída ao governador. De 

acordo com o jornal, que expressava a posição dos comunistas 

que, naquele momento, já vinham se afastando de Roberto, 	a 

ação dos camponeses e que havia obrigado o governador a dosa- 

(36) Última Hora, edição do estado do.Rio de Janeiro, 9/9 
1961, p5. 

• 0 o 	 O 	
• 	

•-._ T•: 
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prOpriar as terras. (37) 

Da mesmaforma, noticiando a desapropriação da 	a- 

zerida São Lourenço, em Duque de Caxias, pelo sucessor de Ro — 

berto Silveira, Celso Peçanha, em agost de 1961, comentaria 

Última Hora: 

"A Lnte.'iv cii ção media ' d o't a do mn1.tú Ba 
da SLveL'.a e do deputado Boca yu.va CLLUhC-t 

teve pape-x'_ destacado na solução da c-' -se 
da Fazenda São Lowtançt', que, dcpoi4 	de. 
hav.et sído .  ncluÁ'-"da kiO Plano PLo.C' 	de. 
Ação Ag.a.'a do Goven.no Robeito 
oÁ e4qaecda peio atual ocupante do i,19ã. 

O Govekno, contudo., p"ic44.í..onadc: pcL Ç.íi-
me deemLviaçZío does Lct'Ladoi,.e,  de.  

• .• — . 	 -.  
 4.4.a.... 	 .... . 	.. .. 

a tempo de. 	'Ltvè. rna-Ló de.'t'uzme.n.to de 	ciu- 
9ae.."(38) 

Procurava-se, portanto, atribuir a pressões dos ia-

vradõres, ou interpretar como efetivação de antigas reivindi- 

- caç6es, os atos de forças adversárias com os quais se concor-

dava. Desta forma, tentava-se negar, a estas forças, a respon 

sabilidade por aqueles atos. 

O grupo de Tenôrio Cavalcanti também participava ati 

vamente destas disputas. As desapropriações, ou quaisquer ou-

tras medidas que pudessem trazer algum benefício aos lavrado-

res, eram, constantemente, noticiadas pela Luta Dernocrtica CO 

mo vitórias do deputado. Asim, por exemplo, a desapropriaço 

das fazendas Capivari, Penha-Caixão, Piranema e Mato Grosso 

todas em Duque de Caxias, pelo Governo federal, aparecia como 

(37) Novos Rumos, 16 a 22/12/1960, p4. 

(38) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 22/8/ 
1961, p5. 
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a consumação, em decreto, de algo que ha-  muito vinha sendo re 

clamado por Tenôrio. 

Mas a Luta ia ainda além, mostrando Tenõrio e Paulo 

Valente COZO tendo total intimidade e livre acesso a todas as 

instâncias da SUPRA. Isto pode ser observado no caso da Fazcn 

da Cachoeirinha, em Mag. Segundo o jornal, a minuta do dacre 

to estaria sumida, mas Paulo Valente a teria encontrado de- 

pois de vários telefonemas para Brasília. Tenôrio, então, 	a 

trouxe da capital para o Rio de Janeiro, entregando-a a Valen 

te. Este, por sua vez, a levaria a Recife, onde então se en - 

contravam Jango e João Pinheiro Neto, para que fosse assina - 

da. (40) 

Esta mataria da Luta Democrática se inseria, tamb&m, 

•no quadro d'a notória oposição entre o grupo de Tenório e ogo 

vernador Badger da Silveira. Além de negar que Badger pudesse 

ter tido qualquer peso na decisão de desapropriar a fazenda , 

procurava-se, ainda, criar a impressão de que Tenôrio e Paulo 

Valente teriam muito mais intimidade e afinidade com o Gover-

no federal do que o próprio governador, que era do mesmo par-

tido que Jango. Assim, depois de relatar todo o tortuoso carni 

°nho seguido pela minuta do decreto de desapropriação de 	Ca- 

choeirinha, dizia o jornal: 

"O Bovcitnado'L Bad2en da Sílveita eqa-Luc' - 
• COU -4e ao 	CLze..'t 	b-Lca a.t-tate.3 da A;t- 

cca FCumiene de luot'naç6C5 ama ic.ta em 

• (39) Luta Democrática, 10/4/1963, p3. 

(,40) Luta Democrática, 28 e 29/7/1963, p2. 

1 
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que dLz te/L con4eguJ.do do pne4dei.te João ,  
GouZaii..t a a. Lnatta do dc.cn..eto de. de.6a.. - 
pkop.t.Laçao da Fazenda Cacho e..úzníia."(4l) 

Na verdade, a imprczão que se tern1. ao acompanhar o 

noticiário da Luta, e a de que, apesar de ter perdido a elei-

ção em 1962, se procurava mostrar Tenório como o legitimo por 

ta-voz do estado junto às autoridades federais, passando por 

cima do governador. Paulo Valente,. por sua vez, era apresenta 

dó não apenas como um secretário particular, mas sim como um 

secretário de estado. Assim, segundo o jornal, Valente teria 

conseguido do ministro da Agricultura, Osvaldo Lima Filho, por 

telefone, em agosto de 1963, a promessa de envio de recursos 

materiais aos camponeses das áreas desapropriadas pela SUPRA. 

Os detalhes da operação 'seriam acertados por Ten6rio em Brasí 

( lia. (42)  

O discurso da Luta deixa clara a importância que, xies 

te processo de competição, assumia o acesso à máquina do Go- 

verno federal. IMais1  ainda, ele reforça a idéia de urna 	divi- 

são do trabalho entre Tenório e Paulo Valente. Enquanto aque-

le atuaria junto à máquina, do Governo, este o faria junto às 

bases. 

Se, na sua ação, o grupo de Tenôrio teve, a princi - 

pio, a FALERJ como um aliado privilegiado, ela não foi, no en 

tanto, seu único aliado. Nem todos os movimentos apoiados pe-

la Luta, por Paulo Valente, ou pessoalmente por Tenório, fo- 

(41) Luta Democrática, 28 e 29/7/1963, p2. 

(42) Luta Democritica, 13/8/19639. p1. 



321 

ram liderados por aquela federação. E mais, alguns deles chega 

ram mesmo a ser condenados por ela. Tal foi o caso, por exem- 

pio, do conflito lidcrado por Mariano Beser em São José 	da 

Boa Morte, Cachoeiras de Macacu, em-1 9 16 -1  Ali, como j eL vimos, 

os lavradores* avradore capturaram alguns grileiros e, feito isso, ence 

naram o seu julgamento ameaçando-os, em seguida, de fuzilamen 

to. A expressão "pa.ke.dn" era utilizada, sugerindo que a ins-

piração para o movimento vinha da recente Revolução Cubana. (43) 

Beser não era camponês e já havia pertencido aos qua 

dros da FALERJ. Foi expulso da federação, em julho de 1961, a 

pós ter sido fotografado ao lado do adido da Embaixada dos Es 

tados Unidos e de Samuel Powell, um cubano exilado, numa mani 

festação de lavradores promovida em Itagua.. Segundo a FALERJ, 

Beser tinha ligaç6es com Powell e o adido da Embaixada, que vi 

riham percorrendo o estado com objetivos "dívíóíonístas e. pc. 

ci.'Le.6c.O". De acordo com Pureza, Samuel Powell havia sido ex 

pulso de Cuba após a Revolução, investindo-se então como mem-

bro da Confederação Internacional. dos Sindicatos Livres, vin- 

culada à ORIT. (44) 

Para Manoel Ferreira de Lima, o levante 	organizado 

por Beser fazia parte de um complô, tramado pelo Ponto IV, pa 

rã criar um clima de inquietação entre os 1vradores. 	Seu 

principal objetivo seria justificar uma intervenção armada no 

(43) Luta Democrática, 19 e 20/11/1961, p2. 

(44) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro: 27/6 
1961, p3; .5/7/1961 1  p2; 12/7/1961, p5. 
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campo, de maneira a impedir o prosseguimento das lutas do cain 

pesinatO por suas legitimas reivindicaç5es. (45) 

A Luta Democrática endossava as acusaç6es do presi - 

dente da FALERJ contra Mariano Beser. Tratava-se, segundo o 

jornal, de um provocador ligado ao Movimento Anti-Comunista - 

(MAC) (4 6) 

Esta avaliação da Luta, no entanto, contrasta com a 

postura do próprio jornal, e de Tenório, em relação a Beser 

antes e mesmo imediatamente após o levante. Já em outubro de 

1961, Tenório foi o convidado de honra da manifestação campo 

nesa promovida por Beser em Itaguaí. Dias depois, no 	início 

de novembro, Mariano Beser declararia que Tenôrio era o me-

lhor candidato ao Governo do estado do Rio, por no ser vincu 

lado aos latifundiários e por ter postura contraria. aos despe 

jos. 	o levante de São José da Boa Morte seria mesmo anun- 

ciado pela Luta Democrática, único diário, segundo o Jornal do 

Brasil, a fotografar o julgamento dos grileiros, alguns dias 

antes. 

Logo após o levante, e já em meio a algumas especula 

ções em torno das vincuiaçaes de seu líder, Tenôrio diria que 

(45) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 22/11 / 
1961, p2. 

(46) Luta Democrática, 9/1/1962, p5. 

(47) Luta Democrática, 25/10/1961, p2; 9/11/1961, p3. 

(4 8) Luta Democr5tica, 14/11/1961, p5. Jornal do Brsi1, 22/ 
11/161, 19 caderno, p5. 



323 

Besernao era comunista nem agente do imperialismo. De acordo 

com ele: 

::T/La _, e  de um pat'.-Loa, ente m -has e. 
f 	 x4tente4 pelo 	aLe a.ô'uz, 'ieuo!-tado cõTi 

a op'Leõ.o dcu masa ccLmpone4a.ó e. d 
cddo a £ata& e mo'otet pela .óua cau4a.."(9) 

Inependementernente do que pudesse haver, ou não, de 

realidade nas acusaç6es dirigidas contra Mariano Beser, gosta 

ríamos de chamar a atenção para aquilo que, no seu caso, é re 

velador do tipo de ação desenvolvida por Tenôrio e seu grupo. 

Na sua tentativa de obter prestígio através da intervenção no 

- 	1 
LaItIjJLJ, 	 cL..L..LaUL'b, frlai LJ.LUJc1.L1L1eLL L 	eiu 	.L.L1UU UC LJLIpcflLLa , 

(50' no era selecionados. 	' 

Mariano Beser no foi o único caso de liderança mdi 

vidual apoiada pelo grupo de Ten6rio Cavalcanti. Outro exem - 

pio foi O  do chefe da ocupação de parte da região de Tinguá , 

em Nova Iguaçu, conhecido cornb: Davi Barbudo. Barbudo se dizia 

presidente de urna Liga Camponesa local, mas negava ter víncu-

los com Julião, cuja liderança questionava. 

(49) Luta Democrática, 23/11/1961, p3. 

(50) Segundo o Jornal do Brasil, Mariano Beser teria apareci-
do em São José da Boa More poucos dias depois de urna vi 
sita que ali fizera Teório Cavalcanti. Além disso, boa 
parte dos lavradores da regido usava distintivos da cam-
panha de Tenôrio ao Governo do estado. Jornal do Brasil, 
2/11/1961, 19 caderno, p5. 

(51) Luta Dcmocrtica, 19/3/1963, p5. O Cruzeiro, 6/4/1963 
p26 a 29. 
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4 	 O apoio do grupo de Tenório a Beser e a Davi Barbudo 

• demonstra que, além de se colocar como mediador de lutas, es-

te grupo também podia atuar indiretamente, est4rnu1an lideran 

ças individuais. Este tipo de atuação poderia criar áreas de 
1 

tensão com a FALERJ, .na medida em que se desenvolvia de manei 

rã paralela ao trabalho desta e mesmo, no caso de Beser, em o 
1 

$ 	posição. Mais ainda, uma vez que estas lideranças se proclama 

vam pertencentes a outras organizaç6es, inflã-las poderia ser 
1 

visto, também, como uma forma de esvaziar a federação. 

1 

Há um outro aspecto para o qual gostaríamos de cha-

mar a atenção, com relação aqueles dois apoios. Ele se refere 

ao seu caráter diferenciado. O estímulo a Mariano Beser deve 

ser vistoa partir do contexto da campanha eleitoral. Seu ob-

jetivo, . ao que nos parece, era mais imediato. O que se visava 

ali, principalmente, era a obtenção de votos. Já no caso 	de 
1 

Davi Barbudo, que se deu no início de 1963, o que parecia es- 

tar em jogo era a constituição de unia facção tenorista no cara 

	

- 	po. É significativo, quanto a isso, o fato de a própria. Luta 

Democrática .ter publicado que Paulo Valente era um dos campo-

nentesda Liga de Davi Barbudo. Isto, a. nosso ver, deixa claro 

que, para o grupo de Tenório,. não mais bastava a posição 	de 

intermediário. E esta tentativa de atuar por conta própria 

diretamente no campo, terminar'ia por abrir algumas 	brechas 

entre o grupo de Tcnórioe a FALERJ. Ou seja, os problemas com 

a federação se explicitam, quando o grupo de Tenôrio coreça a 

tentar agir em moldes semelhantes a. ela. 

Para consolidar sua clientela e afirmar-se tamhm CO 
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mo faôção no campo, aquele grupo no poderia se restringir à 

disputa pelas desapropriaçEes, passando também .a competir pe- 

lo recurso terra. Desta forma, ele passaria •a promover 	suas 

próprias ocupaçaes. Há indícios, por exemplo, de que correli-

gionários deTenôrio tenham promovido a ocupação da Fazenda 

Cachoeira Grande, em Mag&. (Lindoso, 1983: 56) E, neste mesmo 

município, a Fazenda Tocaia seria ocupada, no início de 1964, 

por iniciativa do próprio Paulo Valente. 

A tentativa do grupo de Tenório Cavalcanti, tendo à 

frente Paulo Valente, no sentido de atuar diretamente no cam-

po, também ele, como um distribuidor de terras, geraria focos 

de atrito com a FALERJ. Isto ficaria claro no caso, já visto, 

do levante de Capivari, em junho de 1963. Segundo denuncia da 

Associação dos Lavradores de Duque de. Caxias, feita após ter 

sido debelado o levante, políticos de Caxias vinham intervindo 

na região, uma vez decretada a sua desapropriação. 	Tentavam 

eles influir na distribuição dos lotes, de maneira a favore - 

cer lavradores que seguiam suas orientaç6es políticas. Desta 

forma, poderiam aparecer como os verdadeiros benfeitores. Du- 

rante o levante, no entanto., a situação teria fugido ao con - 

trole dos referidos políticos, eo seu próprio assistente te-

ria sido recebido a bala pelos lavradores. (52)  

Embora o nome de' Tenório não seja mencionado, a refe 

róncia a ele parece clara. Segundo as indicaç6es o único assis 

(52) Jornal do Brasil. 26/6/1963, 19 caderno, p5. 
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tente de político recebido a bala em Capivari foi Paulo Valen 

te. 

Também no caso da Fazenda Tocaia, ocupada por incia-

Uva de Valente e, posteriormente, desapropriada pela SUPRA, 

aflorariam divergncias com a FALERJ. Esta mesma fazenda 	já 

havia sido ocupada anteriormente, em junho de 1963, pelo Sin-

dicato dos Lavradores de Magé, tendo à frente Manoel Ferreira 

- 	 (53)- de Lima, então presidente da FALERJ. 	Agora, no entanto, se 

tores da federação condenavam a sua desapropriação por consi-

derar as suas terras ruins. 

Dos casos em que se pode perceber a disputa entre o 

grupo de Tenôrio e a FALERJ pelo controle da distribuição de 

terra, o mais evidente, e que envolveu também a SUPRA, foi o 

da Fazenda Floresta, em 	Paracambi, em meados de 1963 

Havia, ao que parece, uma ligação entre Paulo Valente e o lí-

der dos lavradores, Odário de Oliveira, que também era presi-

dente do Sindicato dos Lavradores do município. Tenôrio Caval 

canti, inclusive, seria o nome da escola que os camponeses 

de acordo com a Luta Democrática, pretendiam construir na £ a-

zenda. (55)  

Uma vez desapropriada a rea, Paulo Valente procurou 

influir na distribuição dos lotes, entrando em divergôncia com 

o consultor da SUPRA, Oay Fonseca, antigo advogado da FALERJ. 

Valente se colocava contra a permanência de cinco lavradores 

(53) Última Hoa, edição do estado do Rio de Janeiro, 10/6 
1963, p2. 

(54) Jornal do Brasil, 29/2/1964, 19 caderno, p3. 

(55) Luta Democrática, 20/8/1963, p2. 
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na área que, de acordo com ele, eram empregados dos grileiros. 

Segundo a Luta Democrática, o próprio Odrio teria declarado 

- 4 iy $ a 	 , 	r' c' 	1 - 
•- V 	 £ £ 	 - 	 j 

e que o Sindicato não aceitava a sua permanncia na 	fazeri- 

da. (56) Entretanto, Oay Fonseca, por seu turno, vinha susten-

tando que todos os verdadeiros lavradores, mesmo que tivessem 

sido assalariados dos grileiros, deveriam receber glebas. (57) 

Esta posição do advogado lhe renderia, e à própria 

SUPRA, pesadas críticas por parte da Luta. Num artigo intitu- 

lado "SUPRA a 4ekvLço doô g £ei-'t.o4", dizia o jornal que 	o 

"antí.go 'advogado dos £avkado'.e4 4e u.nLu t04 kenianescente.s do 

Pcvt.t'do Integtalísta que, £neLLzrnen-te, aLnda contLnuam 	na 

SUPRA, e. paou a gazeA o jogo dos 9,tíleítos." 58  E 	esta 

"t&ctLção" do advogado se tornava tanto mais grave quanto a sua 

nomeação para a SUPRA, feita pelo primeiro superintendente do 

orgão, João Caruso, havia sido, de acordo ainda com o jornal, 

uma indicação de Tenório Cavalcanti. (59) 

A "taí..çao", contudo, parecia estar referida 	muito 

mais aos interesses do grupo de Tenório. Atesta-o o fato de 

que, a FALERJ saiu em defesa da SUPRA e de Oay, contra as acu-

saç5es da Luta Democrática. Além de prestar irrestrita solida- 

(56)  Luta Democrãtica, 16/7/1963, p5. f4 	UFRJ 

(57)  Luta Dcrnocrãtica, 10/7/1963, 	p2. 

(58)  Luta DernocrEttica, 4/9/1963, 	p2. 

(59)  Luta Democrática, 24/12/1963, 	p5. 
O Jornal transcreve um trecho de uma carta de João Caru- 
so a Paulo Valente para comprovar essa afirmação. 
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riedade a João Pinheiro Neto, que, segundo ela, vinha çonstan 

temente atendendo às rêivindicões •  dos lavradores, a federação, * 
através deuina nota assinada por sua diretoria e publicada pe 

1 ia Última Hora, afirmava: 
1 

1 	 "O 	eLdo joAnal tem po. obje-tLuo ;ião .5 

* 	 LngaJL o S/L. Oay com 04 £av'Ladoe4 	u- 
m.Lnen,ei e, em pakLcua'L, com os no'S404 
aompanhe.'1o4 da Fazenda Ff.o'.e1.ta, bem co- 
mo detucvt as oco'L;lccts 	jucLcLaZ 

1 	
do pkoee3.o4 de de4ap'top'iaço."(6O) 

1 

• 	 Enquanto atuava apenas como um alidado, ainda 	que 
1 

procurasse capitalizar as desapropriaçoes, as relaçoes entre 

• o grupo de Tenôrio e a FALERJ eram boas. Suas investidas, nes 

te momento, dirigiam-se principalmente contra Badgar da Sil - 

* 	veira. A partir do instante em que tenta estabelecer 	laços 

mais diretos com os posseiros, promovendo, ou incentivando 

ele mesmo ocupaç6es, bem como intervindo nos processos de co-

lonização e *de distribuição de lotes, entretanto,, começam a 

espocar atritos com aquela federação. Também a SUPRA, que an-

tes aparecia como um orgão ao qual Ten6rio e Paulo Valente ti 

nham acesso franqueado, passava a ser acusada, de quando em 

vez, de estar a serviço dos grileiros. 

O 	Deve-se ressaltar que, a 	o Golpe de 1964, não pare 

) 

	

	ce ter se operado um rompimento definitivo entre .o grupo de 

Tenôrio, a FALERJ e a SUPRA. As tens6es, no entanto, se ex - 

plicitam. E não somente isso, no seu bojo também surgem algu- 

(60) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 11/9 / 
1963, p2. 	O 
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mas divergências no interior da própria FALERJ. Assim,. no ca-

so da Fazenda Floresta. Braúlio Rodrigues, diretor da FALERJ, 

deu entrevista à Luta Democrática, negando que tivesse assin& 

do a nota da federação apoiando o advogado Oay Fonseca e cri-

ticando a postura do jornal de Tenôrio. (61) 

Apesar das mudanças em relação à FALERJ, o comporta-

mento do grupo de Tenório para com antigos adversários não pá,  

rece ter se alterado. O governador Badger da Silveira contLnua 

vã a ser duramente criticado, além de serem recorrentes 	as 

denúncias contra a atuação do padre Carvalho. 

O que tudo isso sugere, a nosso ver, ó que, a partir 

de meados de 1963, o grupo de Tenõrio procuraria desenvolver 

uma ação autônoma no campo, no estado do Rio, com uma identi-

dade definida. Para tanto, ao que parece, .ele também tentaria 

atrair elementos da própria FALERJ. 

5.4 - A neutralização das Ligas 

As disputas também se deram entre forças que tinham 

projetos semelhantes, como a FALERJ e as Ligas Camponesas. O 

grupo das Ligas e o PCB tinham, ao nível nacional, divergón - 

das quanto à condução do prodesso revolucionário brasileiro 

e, assim também, do próprio movimento camponês. Às Ligas opu-

nham-se à linha adotada pelos comunistas, de revolução pacfi 

(61) Luta Democrática, 24/9/1963, p5. 



1 
ca atravs de reformas graduais das estruturas econômicas e 

política do país. Suas lideranças propunham mudanças mais ra-

dicais, considerando que o país estava pronto para marchar pa 

ra uma revolução socialista. Dentro deste projeto-, seria o 

1 	calnpon&s que, num primeiro momento, assumiria a frente das lu 

$ 	(62) 
tas. 

1 

1 
As divergencias entre o PCB e as Ligas se colocaram 

1 	pela primeira vez, de forma mais aberta, no 1 Congresso Nacio 

nal dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, 	que 
1 

havia sido convocado pela ULTAB, em 1961. As Ligas consegui - 

ram se impor no encontro, fazendo constar, nas resoluç6es fi-

nais,  sua palavra de ordem de "iLeoitrna agtãAc'a kad'ct, na.ea 

ou na nlcVLkcz". Dali em di.ante, o PCB procuraria isolar as Li-

gas dentro do movimento camponês. 

Estas questões referentes ao encaminhamento das lu- 

tas camponesas, ao nível nacional, no parecem ter tido 	um 

grande peso nas relaç6es entre FALERJ e Ligas, no estado 	do 

Rio. Nem por isso, no entanto, as disputas deixaram de exis - 

tir. O que parecia estar em questo, apesar das Ligas aqui no 

representarem uma força expressiva, era a tentativa da FALERJ 

de marcar o seu predomínio sobre o território fluminense, den 

tro do campo da esquerda. 

(62) Sobre as divergências políticas entre o PB e as 	Ligas 
ver Fernando Azevedo. (1982) 
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Os depoimentos recentes de pessoas que tiveram víncu 

los com a FALERJ, sugerem que as Ligas não chegaram a se cons 

tltUJ.L 11wa (U1)LJ.LOi 	 orque, seguno a. 

guris, elas nem chegaram a penetrar ou obtr qualquer sucesso 

no estado do Rio. Para outros, porem, que percebem a sua pre-

sença em algumas áreas, os objetivos comuns entre as duas or-

ganizaç6es levaram, ali onde elas se fixaram, a uma atuação 

conjunta, a um trabalho de cooperação. 	 - 

Assim, um antigo líder camponês de Itaboraí, por e-

xemplo, nem mesmo se lembra da presença de Ligas no estado. 

Esta ausência de lembrança poderia ser explicada pela 	fraca 

penetração que, segundo um ex-parlamentar ligado ao PCB e um 

antigo dirigente da FALERJ, aquela organização teve no Rio de 

Janeiro. Para o parlamentar, o trabalho exclusivo com campone 

es de usinas, desenvolvido pelas Ligas, impediu-as de se en-

raizarem aqui, onde a luta predominante era a dos posseiros. 

Já o dirigente da FALERJ argumenta com base na precedência do 

trabalho cia FALERJ. Tanto esta quanto as Ligas, de acordo com 

ele, tinham os mesmos objetivos. Urna vez, contudo, que as as-

sociaç6es de lavradores eram uma "adçao antJ.gct" no estado, 

a criação de Ligas representaria apenas uma superposição. 

Um ex-presidente da FLERJ segue uma argumentação se 

rnelhante, explicando que as Ligas não encontraram espaço de 

atuação no Rio de Janeiro: 

"Poiz causa da noa oiganJ..zação, que t;iha 
e-tendí.dc em quase -todo o rnuim.CX.PiO dc cs 
-tctdo do Ro, e aquilo que a.s LJgas Ccn;i 

de-ÇudL-mz e. ui.s dcÇev'.cíZ.tnc!3 ctC(tL4. 	't1 

CCC4 ia.' C..C'n 	at" 	j.. 	o 	CUl- :CLt 	CL 
4aa ídeía da.s LJ.gcts Camponesas." 
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Este, último argumento sugere que, caso as Ligas qui-

sessem entrar, elas deveriam disputar espaço com a FALERJ. Um 

ex-militante comunista, responsável pela seção de campo 	do 

Partido, no entanto, no o endossa lembrando, também ele, 	a 

identidade de objetivos entre a FALERJ, e igualmente o pró-

prio PCB do estado do Rio, e as Ligas Camponesas. Segundo ele, 
1 

os comunistas fluminenses que atuavam no campo questionavam 

que pudesse haver transformações substantivas na sociedade pe 

Ia via reformista. Neste sentido, tinham uma afinidade com as 

propostas do grupo de Julio. No próprio Congresso Camponês 

TT- - 	 - t'ltTt'07 4-4- 	 7- -- 	4--. 

1 

mais por uma* questão de disciplina partidária. Assim, 	havia 

um trabalho de unidade com as Ligas, ali onde elas atuaram no 

estado, isto &, Cachoeiras de Macacu e Campos. 

Dois antigos dirigentes das Ligas confirmam estas-

a-firmações. Um deles, de Cachoeiras de Macacu, lembra que, na- 

quela região, no havia divergências entre as Ligas e o PCB , 

que tinha à frente Anósio Dias de Freitas. Já o outro, de Cam-

pos, ressalta a ocupação do Imbó como exemplo da ação conjun-

ta daquelas duas forças. As Ligas de Campos teriam pesquisado 

e planejado toda a ocupação mas, .no tendo estrutura suficien 

te para sustentar o movimento, cederam a sua execução a FALERJ. 

Esta aparente identidade e harmonia entre FALERJ e 

Ligas Camponesas, no estado, no condiz com alguns indicado - 

res encontrados, tanto nos jornais de ópoca pescuisados, quan 

to nos próprios depoimentos atuais. As Ligas, ao que parece 

embora no se constituíssem num s5rio competidor da FALERJ em 

-_---- 	- -'-- 	 ------ 



1 

termos organizativos, tinham o seu espaço político restringi- 

do, pela constante negação de sua existência no estado 	por 
1 	

nça 	 - (63) 
artc das 	lideras da federaçao. 

- 	 Mesmo que não existissem Ligas Camponesas no Rio de 

1 	 janeiro, elas se tornariam referência obrigatória para as li- 

deranças da FALERJ, em função do notoriedade nacional alcança 

da por aquela organização e, igualmente, da própria politiza-

ção do movimento camponês no estado. Seriam recerréntes as as 

sociações entre as organizações camponesas do estado e as Li-

gas. Jornais conservadores, como o. Correio da Manhã e O Esta-

do de São Paulo, referiam-se sempre às associações de ido 

res como se fossem Ligas. Por outro lado, um jornal com 	urna 

postura mais de centro, como o Jornal do Brasil, que reconhe-

cia nas mobilizações camponesas do Rio de Janeiro um carter 

político, insistia, em suas eritrevistascm os líderes, em sã 

ber se faziam parte ou não das Ligas. 

Tais associações forçavam aqueles líderes a, constan 

temente, posicionarem-se com relação às Ligas. E estes posi - 

cionamentos, por sua vez, reforçavam, via de regra, a repre - 

sentação daquela organização como sendo eminentemente políti-

ca. 

Quando do conflito dá Fazenda São Lourenço, em Duque 

de Caxias, em agosto de 1961, o Jornal do Brasil quis 	saber 

dos lavradores se pertenciam às Ligas Camponeses e se o movi 

(63) Os documentos da FCOF que pudemos consultar, assim como 
também os depoimentos de seus antigos dirigentes, nao ia 
zem qualquer rcfer&ncja à existência de Ligas no estado 
do Rio. 
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mento' tinha o apoio de políticos. Sua resposta foi de que não 

pertenciam a nenhuma organização política, nem nunca tinham 

ouvido falar das Ligas. 64  Por seu turno, o líder.dos possei 

ros, Nilson, declarou: 

"E4tamo4 ce'L-to4 de que a no4.Sct vi.a e. 
deve, a, un'dade de pensamento e. açLo de c 
do4 o, poeLo4 da Fazenda São Loutenc.o. 
Voltamos ao titaba.ho pasta iteccmeça.t. ..tadc' 
de novo, maó um g'upo de se;ití)-,e9as eó-a 
xá a. po4-to4 dia e. noL.te,, pata peven. 
quaequek evenuaUdade. Nada deve.mo..ó ao. 
poeZe.o.ó, nem a qaa!quek ou-ta okgan: 
çao a nao 4e.k a. no64a a46ocLaçãc de. 
de - Lav/Ladote4 - que no4 mandou advoocz-
doó pcvut p.'LetcvL a44L.ó eiicía juZd.ca  du 
tante o andamento do pfl.oce44c, em 	Ca,- 
La." (65) 

Tarnbm a presença, no estado, de pequenos grupos que 

se auto-intitulavam Ligas Camponesas sem terem, na verdade , 

uma vincuiação maior com a estrutura encabeçada por Francisco 

Julião, obrigava as lideranças da FALERJ, repetidas vezes, a 

um posicionamento. Já aqui se evidenciava que os trabalhos da 

federação e das Ligas não eram tão conjuntos como os depoimeri 

tos atuais fazem crer. A estratégia utilizada pelas liderara - 

ças da FALERJ era a de negar a existência de Ligas no Rio de 

Janeiro, ao mesmo tempo em que aproveitavam para demarcar a 

sua autoridade sobre este territ&rio. 

Desta forma, quando d'correu o levante de São José da 

Boa Morte, em Cachoeiras de Macacu, em 1961, liderado por Na- 

(64). Jornal do Brasil, 19/8/1961, 19 caderno, p3. 

(65) Jornal do Brasil, 22/8/1961, 19 caderno, p5. 
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riano Beser, que se dizia presidente du União das Ligas Campo 

nesas, do Estado do Rio, Manoel Ferreiri de Lima, então presi-

dente dd FALERJ, o desmentiu da seguinLc forma: 

"O S/t. Ma'tc:.ano Be4c' 	e diz p'L 	de.ne da4 
L.Lga4 Campotea dt Etczdo do Ro e. an.Lgo 
do deputado F'tanc.. 'co Juzío, rna.s íó3o e. 
uma 6alsídade pot dua4 L.a7-6: 1- no eó-t 
do do Rio ncto e v̂í ,.% te urna Líga Carnpoic.a e.6 
tadaa2, ma srn a noa Fe.dvi.ctço; 2- 	o 
deputado F'ta.nc.L6c' Jato, ctiadox dct.s LÁ.. 
9a4, jarna4 4e pte.s.ta/,--ía ao papes da aco-

um' p'4eHtan.te dos in.te 
.te-arne.k.Lc.ano.ó no ii'640 pa..4...4 e.. nirnLgo do 
'PkernLat' cubano F(--dei Ca.4t'Lo." (66) 

• Já se articulava, então, a Liga Camponesa de Cachoei 

-ras de Macacu, mas Mánoel Ferreira negava a sua presença no 

estado, marcado o controle sobre ele exercido pela FALERJ. Ao 

lado disso, apelava aos lavradores de São Jos& da Boa Morte 

para que não seguissem a orientação de Beber, e se unissem em 

torno de sua associação de classe local, liderada por Ansio 

Dias. Ou seja, Manoel Ferreira também procurava fortalecer seu 

prôprio grupo em Cachoeiras de Macacu. (67) 

A direção nacional das Ligas certamente depositava ai 

gumas esperanças. em sua organização em Campos, talvez 	por 

guardar esta região, em função da produção açucareira, serre - 

lhança com o Nordeste. Pelo menos e o que se pode depreender 

das noticias veiculadas por jornais como O Semanário e LicTa. 

A manchete dê O Semanário de 12 de julho de 1962 era: "Cainpo 

(66) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 22/11 / 
1961, p2. 

(67) ültima Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 22/11 / 
1961, p2. 
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'Wo'de.te.' tctmbm: em meio a explotação Mvvn aó Lígas Cam 

pone4a4". A matéria falava de como, após a sua fund ação emCarn 

pos, as Ligas, trazendo a mensagem de Juiião, tornaram-se a 

bandeira dos camponeses fluminenses e, rapidamente, espalha - 

vara-se por todo o Norte do estado. 
(68) 

JáLiga, de 6 de novembro daquele mesmo ano, falava 

do temor dos proprietárias de Campos, diante da força com que 

as Ligas vinham se enraizando ali. Referindo-se à exploração 

dos trabalhadores rurais do município, diz: 

"Á expeokaçao de.eneada de4ta 	numeto4ct 
comandada, nLo 4C pkeoc.apa as de.nia.t.ó ctas 
6e4 ttabctfJtado.tcts, 	mo tambem e.-ta a- 
mando oó pnop&i.04 dge.n-tes da Fedetctção 
RwLae (otgao pctttonaJJ que. -teme., a qua.C. - 
qaet momento, a. vtupço de ama. 	evolta 
nc.on.tda'. Ete .teino-t e. jut..ieado peca 

pene.tn.açLo de 'entídades de Uviadohu, e 
e lo pea.La.men-te da.s 	L í 9 as Ca.npoea.', 

têm c.on4egaJdo ant e o enta-'L o 	taba - 
£hadoke-s kaJLaLó."(69) 

Estas matérias expressavam muito mais urna aspiração 

do grupo, e uma tentativa de demarcar a sua identidade politi 

ca, do que, propriamente, a realidade. E isto é possível con-

cluir até mesmo pelo depoimento de um antigo dirigente das Li 

gas de Campos que, como já vimos, ressalta o caráter incipien 

te ea fraca estrutura daquela mesma Liga. Mas se a expansão 

da organização pelo Norte do etado, não parece ter ido além 

da aspiração, isto, ao menos em parte, se deve, a nosso ver, 

(68). O Semanário, 12/7/1962, p7. 

(69) Liga; 6/11/1962, p4. 
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ao movimento de ocupação do Imbé. Primeiro mo'imento de peso,  

na região que contou com a participação da Liga local, foi ne 

le tambai que, ao que nos parece, esta mesma organização foi 

4 	

neutralizada e absorvidd pela FALERJ. 

• É interessante a diferença nas vers6es apresentadas 

por um diriénte das Ligas, e por José Pureza, para a ocupa - 

ção do Imbé. O primeiro reconhece, conforme já vimos, que as 

Ligas não tinham estrutura suficiente para sustentar o movi - 

mento. A FALERJ - à qual ele se refere como o PCB - por seu 

turno, tinha uma grande capacidade de operação e de articula-

ção com outros setores, o que poderia garantir a sobrevi'sxi - 

cia dos lavradores durante a ocupação e levá-la a bom termo. 

A federação, assim, puxou a ocupação, mas o fez a partir 	de 

todo umtrabalho anterior da Liga de Campos, que foi quem pes 

quisou e preparou o movimento, bem como participou tambêit de 

sua execução, mas já sob a coordenação da FALERJ. Segundo ele: 

"Quando -iõó 6ízer?ioõ a 	uao, ncs pcpccz 
moi a L'wctao ma.4 quem aoc'de:ou. a 

o..L o PC. Na vvdade, quctado eu we dc' 	'z 
.ta, quando eu vLm po R.o, chego'. £.2i o PU 
'cza e aptove.Ltoa a £t'.wCu'.a»' 

Já Pureza, em sua Memória Camponesa, ressalta que to 

do o. trabalho da ocupação, mesmo o anterior, foi realizado pc 

lã FALERJ. Ele próprio teria passado três meses no Irnb&, re-

conhecendo e pesquisando a região, até descobrir que se trata 

vã, em grande parte, de terras devolutas que estavam 	sendo 

griladas pelas usinas. Quanto à Liga de Campos, ela se lirni - 

tou a adrir à ocupação. Seu presidente, João Guzrda, cncmi 

nhou os camponeses da Liga ao acampamento do Imhé, uma vez es-- 
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te instalado. (Pureza, 1982:75 a 81) 

Os jornais da época da ocupação parecem respaldar a 

versão veiculada pelo dirigente das Ligas. OEstaclo de 	são 

Paulo, de 5 de abril de 1963, noticiava o movimento corno ten- 

do sido comandado por João Batista Coelho, o João Guarda, 	e 

por Adão Pereira Nunes, deputado federal vinculado ao PCB. (70) 

E o Jornal do Brasil, do mesmo dia, afirmava também: 

"O chee da .Lnvao, Sn.. Joio &z-tta, 	o 
João Gua'ida, eac.LonaLo da Emp.'.e-a FPa 
mLnen4e de Enetgía Eet'i-i.ca. Vi4p63 04 La. 
v'j.adoe4 4egwido as tãtíca.s de gatkíLha4, 
em Ltaaço que d 	culta a atuação da Po 
L.LC.CCL M 4.4..

L
CLIL.  

Até mesmo a Última Hora e um jornal prôximo à FALERJ, 

como o era a Luta Democrática, corroboram estas informações. (72) 

A própria repressão ao movimento incidiu, em primei-

ro lugar, sobre João Guarda, que teve sua casa cercada pela 

polícia de Campos, chefiada pelo delegado Ivo Barroso Graça 

O delegado, que chegou a invadir o Sindicato dos Ferroviários 

de Campos à procura de João Guarda, declarava estar convenci-

do de que era ele o líder. (73) 

(70) O Estado de São Paulo, 5/4/1963, p34. 

(71) Jornal do Brasil, 5/4/1963, 19 caderno, p5. 

(72) Luta Democrática, 6/4/1963, p2. Última Hora, edição 	do 
estado do Rio de Janeiro, 6/4/1963, p2. 

(73) Luta _Democrática, 6/4/1963, p2. Última hora, edição 	do 
estado do Rio de Janeiro, 6/4/1963, p2.  Jornal do Brasil, 
7/4/1963, 19 caderno, plG. 
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Apenas dias depois é que o nome de Pureza começaria 

a aparecer à frente da ocupação. •E não somente isso, mas tam-

bém pela primeira vez, nos jornais, o nome da FALERJ aparece-

ria associado ao do município de Campos. A federação, e mesmo 

a ULTAB, procurariam, aos poucos, demarcar suas propriedade só 

bre o movimento, excluindo também, gradativamente, as Ligas 

Camponesas. 

O jornal Novos Rumos, cerca de duas semanas após 	a 

ocupação, dizia: 

"04 cctmpone.4e.4 do lrnb-rn'inic1pc de Cam- 
pUO, L'34.(.4tO uO 	 - 
va: tc dia 3 de zb't, .ob o co ti; adc 	de. 
4e.0 eompanhe-Lto 304e Ptv.cLzct, ocapa"Lam a4 

-te4/Ut4.S daquela Lcc.aUdade, 	 pci. 
a2galt.6 La 	ndLcvLo4, inclu.síve e..ó.t'.zn - 
geLtcf. Pu'.eza., o aornaudau.te dct3 200 amZ 
LLZ4 eamponecz 	de Imbe., e. dJ.<au.teda Fe. 
de.iz.c.ço da4 A44c'eczç5e.. de. Laad 	e 
T4abaLhadoke.4 A .ZcoL 	do E.s.ade do Río 
e. .ta4oute.íjc da LIuo 'dos L 	dce.5 e Ta 

.baLhadoke.s Á9z.2cc'Lcz4 do &ta.Z (ULTÂE)." 

João Guarda era referido no jornal como líder, soque 

nãõ se dizia de que. Sua relação com as Ligas não era explici 

tada, e nem seu vínculo com a ocupação. Também. não se explica 

vã por que foi ele alvo da ação do delegado Ivo Graça. (74) 

- 	Dias mais tarde, o mesmo jornal, depois de Lazer um 

longo relato sobre as qualidadds pessoais de Pureza e sua ca- 

pacidade de liderança, referia-se a Joio Guarda apenas 	como 

um camponês "ani.o de seuó co.panhe-L'Lo4 do imb." (75) 

(74) Novos Rumos, 19 a 25/4/1963, p7. 

(75) Novos Rumos, 26 a 30/4/1963, p7. 
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E o jornal Terra Livre, da ULTAB, num artigo. assina- 

do por Nestor Vera, secretário desta entidade e também 	seu. 

enviado ao Imb&, diria: 

"A UnLao dos-  Lavxadoxeó e. T'LabaeJLado&e.4 A-
gco!ct do BkaZ (LILTÁB), ocn-ta os c.am 
poneóes do inibe., ncto si a.ctve do sea £a 
Lrno £dei JoPu.'ez 	(e..ouio g  

ULTAS), como a.t'tave..s do &eu SacLo 
evtvLado pan.ct a. Se.t1z.a d as Ania4."(76) 

A sucessão de versões ganha interesse pelo fato de 

que, através dela, podemos ver corno a FALERJ vai, aos poucos, 

se apossando do movimento e, ao mesmo tempo, apagando dele to 

dos os vestígios de presença das Ligas. Com  exceção de 	Li.ga 

que, em outubro de 1963, ainda falava da ocupação como se ti- 

vesse sido orientada por Adão-Pereira Nunes, liderada 	por 

João Guarda e sustentada por uma "tente nLca" da qual parti 

cipavam  grupos de diversas regiões, "Lne.uve." o 	dirigente 

Jose- Pureza, da FALERJ, os demais jornais passariam a ver nes 

te o verdadeiro líder e porta-voz dos camponeses do ImI. (77) 

A ocupação do Imb& também resultou, como já vimos, na 

criação, pela FALERJ, de um Sindicato de Lavradores em Campos, 

o que se inseria na sua competição com o Sindicato dos Empre-

gados Rurais ali existente, e com a pr6pria FLERJ. Mas se, pa 

ra o Sindicato liderado por Antônio Faria, a ocupação do Imb 

representou urna incursão, no seu território, de um adversário 

(76) Terra Livre, maio de 1963, p2 e 5. 

Serra das Almas é a região onde se lõcaliza o Imbó. 

(77) Liga, 10/10/1963, p3. 
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político, para a Liga de Campos, ela parece ter representado 

a própria neutralização e absorção de sua clientela pelo grupo 

de Pureza. Diz um antigo dirigente da FALERJ, que participou a 

tivaxnente daquela ocupação: 

"Não, no Imb não -teve. nenhuma L-cga. O que 
teve p'tme-L-&o que en-t-tou ao inibe. jocí n:eimo 

• a4ocLação. Â2o&cL, n03 não e.)La conta 	a.4 
Lga4. Njó e'ta, a.pena.., 4epcticzdo e.OiPCi OtLCt 

• n.Lza.ção. A Lcz tínhci 4eu tipo de o'tgan-Lza 
o, a. qual noó não achava que. Çoe 	uma 

• cO.L4a... 'LeczZmente o. anízação, que. 	O4.óe. 

o..tgctn.Lzado »ie.mo. Wo4 achava que c'-óe um 
pouco bagunçado e. em a devida ke4pon.ab-i-
£-dade. ncu, me4nlO a44i.m, n04 não e)tcz cc'n-
.tta a.4 LLga4. 

Wo4 bazia o noo tiLabatho e, tanto ct 
.órn, que o noo .t-'ci.ba..eho Soí cc,n,dai.adc, 
no meLo do pe44oczL, maíõ oganLzado e. oue, 
po--te-t.otmen.te, ct.s LJga. caZ-'Latn. poque. nao 

• .tnha maL. com  quem ÀUzabaJCha,t. Incu.vc o 
• pes4oal da L.9a, e que e.•.tava em -to-'inc' 	da 

Liga., vu que a. kea-E-ídade e.s-ta.va  com a  as-
,óocíação. Então, coec.rn -tudo pa-'ta a ao 
c-caçao ped.'ndo -tvtiuz. Ateo p'te4-Lde.tc da 
L.Lga me pediu um 4Ztí.o Za." 

Embora não reconheça a competição com as Ligas, o dis 

curso acima 	aponta, claramente, para o seu esvaziamento em 

Campos. Este processo, porém, é descrito como mera resultante 

do reconhecimento, por parte dos lavradores, da justeza maior 

e do acerto da proposta da FALERJ. Mas ele também aponta pa 

ra um outro fator que, certamente, deve ter pesado a seu fa-

vor: a distribuição de terras. ,j 

De fato, a distribuição de terra representava um im-

portante recurso de poder. Assim, colocando-se ã frente do mo-

vimento, a FALERJ conseguiria apropriar-se desta função, e Pu- 

reza a exerceria de forma centralizada. Com  a desapropriação 
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da área,, a FALERJ sairia favorecida, legitimando-se ainda mais 

neste seu papel de concessora de lotes. Dispunha ela, 	desta 

forma, de mecanismos pelos'quais as lealdades dos 	camponeses 

de Liga poderiam ser transferidas para si' própria. 

Vemos, portanto, que se as Ligas Camponesas não 	se 

constituíram num sério adversário político para a FALERJ, no 

estado do Rio, por sua fraca penetração real junto. ao  carnpesi-

nto, potencialmente elas se constitíam numa ameaça. Nãopor 

outra razão que se tornaram uma referência obrigatória para as 

lideranças da federação que, a partir da prôptia politização 

do movimento camponês fluminense, delas procuravam se diferen-

ciar. s5 que o caminho geralmente adotado por aquelas lideran-

ças, era o de negar a existência de Ligas no estado. 

A esta negação da existência política das Ligas no Rio 

de Janeiro, veio sornar-se a neutralização de seu trabalho 	era 

Campos, a partir da ocupação do Irnbé. Este tipo de atuação re-

forçava a própria FALERJ, uma vez que procurava garantir para 

ela o monopólio da representação do campesinato fluminense, a-

presentando-a como única portava-vez de seus interesses. Além 

disso, ele também contribuiu, ao que nos parece, para a produ- 

ção de uma certa amn&sia sobre a presença e a atuação, 	ainda 

que tênue, das Ligas Camponesas, "exotcJ..zaLnd ,-ct4 poítcte - 

.e", fechando para elas o espaço político do estado do Rio. (78)  

(78) A idéia de "e.xo..cLsmo poLZ.tc.o" nos foi sugerida por Moa- 
cir Palmeira. 
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5.5 - A radicalização 

A reprcntação predominante, hoje do PCB no iníc 

dos anos 1960, é a de um partido emineiiLemenLe reformista, ju' 
o 

propugnava a transformação social através de mudanças graduii:;, 

pacificas, e que orientava suas bases para uma atuação legil. 

Perguntados, porém, como poderia um partido, com tal postura, 

aprovar ações como as resist&ncias armadas e as ocupações diri 

gidas de terras, antigos militantes comunistas fluminenses pio 

curam relativizar aquela visão. Um deles, por exemplo, recorIa 

a existéncia de pequenos grupos de estudo e treinamento de lu- 

ta armada. Ressalta, porém, que tais. grupos eram restritos 	e 

objetivavam, apenas, a preparação para urna eventual necessid-

de de auto-defesa, visto que a linha adotada pelo Partido, çic  

..maneira geral, não era a da luta armada. Assim, dentro 	de;La 

postura de auto-defesa, as resisténcias e ocupações 	arrnad; 

tabém eram recomendadas aos lavradores. 

Um outro militante, antigo responsável pela seção de 

campo do PCB no estado do Rio, vai além destas colocações, re-

velando a existéncia de tensões com a direção nacional. Segun- 

do ele, "a Luta. Ca.tflOflC4a no ctado sempte oí mcz..Ls 	&ad-í.cae. 

Mu-ita4 vezes /z.arno4 ;iõs do PC que o'Len-tvarno aó Lutas ainct - 

daó. Rec.omendavanos que 4e C4niç4sem pata a. auto-dec.sa ." Este 

tipo de postura, contudo, não era bem visto pela direção 	do 

Partido: 

"Wni -tudo e'ta uni nia't de ioct.s deu.t.c' de PC. 
Ernbo'ta deiit.'to da Unha geaC ns, a pcz.'-j. 
da nossa popt-a p'a.tíea, C'L.1t.CaVLmO5 a-

pon tc4. Eu e-'ta rnu-í.to c.t...tLcczde." 
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Acreditamos que este tipo de postura se tenha consti-

tuído a partir das próprias condiç6es específicas do trabalho 

político no campo no estado do Rio, não podendo ser dissociado 

delas, como se fosse uma opção a priori. 'Ele deve ser entendi-

do. a partir - da dupla referência que, como ressaltamos, marca o 

jogo político. Assim, se o PCB, e também a FALERJ, acabaram en 

campando reivindicaç6es mais radicais, isto, a nosso ver, 	se 

deve não apenas ao temor de perder o controle sobre - o movimen-

to, mas também, e principalmente, ao risco de ceder a diantei-

ra para urna outra força que, com eles, competia pelo controle 

político do 	iiieiiiaLo,. ou das aç5s cpcnc. 

Não é possível pensar a intensificação das lutas 	no 

campo no estado do Rio, no início dos anos 1960, apenas 	como 

fruto de uma irresistível pressão das bases, que empurrava a- 

diante, ou mesmo atropelava, as lideranças mais moderadas 	ou 

conciliadoras. A FCOF também atuou na Baixada, por exemplo, on 

de foi maior a pressão, e, nem por isso, foi levada a 	adotar 

formas de luta mais radicais. Pelo contrario, continuou buscan 

do a contenção, combatendo as ocup4ç6es e as resistências arma 

das, apelando para a manutenção dos princípios da lei e da or-

dem. Desta forma, a pressão, quede fato havia, parecia mci - 

dir de forma diferenciada sobre a FCOF, por. um  lado, eaFALERJ, 

e os comunistas, por outro, gerando, ao mesmo tempo, diferen - 

tes respostas por parte:destes grupos. Enquanto um via nela um 

indicador da necessidade de promover a moderação, o outro apon 

tava para a solução através de medidas mais incisivas. 

Ë interessante observar que, no projeto de criação do 
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Centro de Treinamento de Trabalhadores Rurais do Estado do Rio 

de Janeiro, encaminhado pelo padre Carvalho, dizia-se que esta 

experiência deveria ser estendida para outros estados do Bra-

sil. Três, no enLanLo, eram as raz5cs aprccontadas para que o 

primeiro Centro fosse instalado no Rio de Janeiro. A primeira, 

era o fato de se encontrar este estado situado entre os três 

maiores centros do país: São Paulo, Guanabara e Minas Gerais 

A segunda, era a facilidade de transporte e de comunicação com 

a cidade do Rio de Janeiro. A terceira, finalmente, era a se-

guinte: 

"Po'z. 4e./L. o L4..tctdo e4pec..La&iien.tev-L4ctdo pe - 
£oz cumu.vtta4, 	q wZ6 e. da4 	- 
tia46e.4 de. tettaz p011 ccunpone3e4, que. nt 4ua 
mLok.Lct 	•'.ve.ni apenas de maa de rna;tob-'La<s 
paka 04 apkoveiJado11e4 e expCotctdo11e.s 	da 
m4ekiLa hwnana.". (79) 

A diferença nas respostas dadas. pelos dois grupos às 

ress6es do campesinato pode ser explicada, em parte, pelas di 

ferentes vis5es do mundo social que tinham a FCOF e a FALERJ 

e os comunistas. Como pudemos observar, a luta entre eles era, 

também, unia luta pela conservação ou pela transformação da or-

dem social. Por isso mesmo, operavam ambos os grupos com no-

ções de legitimidade distintas, que buscavam impor aos campone 

ses. 

Nesta sua disputa pe4 imposição de uma determinada 

representação do mundo social e, igualmente, uma representação 

d campesinato, cada grupo procuraria mostrar-se como seu lcgí 

tirno int&rpete e porta-voz. E isto, eles o fariam 	buscando 

(79) Centro -de Treinamento de Trabalhadores Rurais do Estado 	do 
Rio de Janeiro (CETTRE RJ) . p2. Coleção Eduardo Martins. 
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convencer os amponeses não apenas de que suas propostas eram 

justas, mas também de que eram mais autênticas que as do adver 

sírio. Desta forma, cada grupo, ao se posicionar, fazia-o não 

somente em relação aos intercszcs do camponeses, mas igualmen 

te em relação ao seu rival, dele se diferenciando e buscando 

deslegitim-lo. 

1 

preciso frisar, contudo, que não apenas os posicio-

namentos ao nível do discurso devem ser vistos de forma rela - 

cional, mas também as próprias ações concretas. Grupos com vi-

s6es de mundo distintas podem, muitas vezes, tomar atitudes se 

melhantes. Assim, as posturas da FCOF, sua ênfase na 'conscien-

tização, seu apego aos princípios da lei, devem ser vistos i- 

gualmente,, ao que nos parece, como urna tentativa de 	demarcar 

o seu espaço político, dentro de um quadrQ de crescente radica 

lização. E ê tambêm esta mesma tentativa ue, a nosso ver, po-

de ajudar a' entender o fato de que, ao buscarem se diferenciar 

das organizaç6es orientadas pelos Círculos, as antigas lideran 

ças da FALERJ lembrem-se, em contrapartida, de seus enfrenta - 

mentos com jagunços e grileiros, das resistências e ocupaç5es. 

A entrada do campesinato na cena política provoca al-

guns deslocamentos e rearranjos. 0 dinamismo deste processo faz 

com que reivindicaç6es e palavras de ordem, que antes eram vai 

culadas exclusivamente pelos setores de esquerda, passem a ser 

disputadas também por outros setores. A adoção de palavras de 

ordem como a da reforma agrária, ou a defesa de reivindicações 

como - a desapropriação de terras, ao que parece, tornaram-se , 

mais clatarnente a partir do início dos anos 1960, elementos cue 

¶ 
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conferiam prestigio político. Assim & que, mesmo alguns grupos 

conservadores, e políticos tradicionais, passam a inclui--losem 

seu discurso. 

Se observarmos a distribuição das cadeiras na Assem - 

blêia Legislativa fluminense, veremos que, entre 1947 e 1962 

os grandes partidos - PSD, PTB e UDN - ou experimentaram urna 

queda na sua representação, ou apenas conseguiram mantê-la. As 

sim, se nas eleiç5es de 1947,.o PSD consegue fazer 24 das 	54 

cadeiras, em 1950 este número cai para 18, subindo para 20 em 

1954, e tornando a cair, a partir dali, para 15 em 1958, e pa- 

ra 12 em 1962. Este 'ultimo resultado torna-se ainda mais 	ex- 

pressivo se levarmos em conta que, em 1962, o número total de 

cadeiras havia aumentado para 62. 

Quanto à UDN, ela que fizera 14 cadeiras em 1947, con-

segue manter sua representação em 1950, declinando, por&m, daí 

em diante, para 10 em 1954, e para 7 em 1958, número que rnantc• 

ve em 1962. Já o PTB que, em 1947, conseguiu eleger 8 represer 

tantes, subiu para 15 em 1950, caindo depois para li em 1954 , 

mas subindo novamente, agora para 13, em 1958. Em 1962 o 	PT 

conseguiu eleger, mais urna vez, 13 deputados. Em termos gerais, 

porem, sua representação decaiu, tendo em vista que o nu-mero to 

tal de cadeiras havia aumentado. (80) 

Ainda que estes dados, por si s6s, não sejam suficien 

tes para uma afirmação, eles podem estar indicando uma mudança 

(80) Quadroc1eitora1 desde 1945. Arquivo PSD Fluminense, do - 
cumento 63.06.27. 



• 348 

no perfil do eleitorado fluminense, bem como uma desestrutura- 

ção de algumas clientelas tradicionais. Esta hipótese 	ganha 

ainda mais força, se lembrarmos do grande aumento populacional 

que, como Ja vimos, municípios como São João de Menti, Niló - 

polis, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, vinham 	experimentando 

principalnente a partir dos anos 1940. 

Para os políticos tradicionais, portanto, a defesa de 

algumas reivindicaçaes do campesinato, neste contexto, poderia 

conferir-lhes uma nova projeção,. bem como lhes abrir o acesso 

•a  uma parcela do eleitorado, disputando espaço com a própria 

esquerda. Isto, a nosso ver, poderia expdlicar, ao menos em par 

te, o comportamento de alguns pessedistas, ou ex-pessdistas, co 

mo o governador Miguel Couto Filho que, ainda na década de 1950, 

desaproriou duas fazendas, ou como os tarnb&m governadores Cel 

SO Peçanha e Carvalho Janotti que, além de terem 	igualmente 

promovido algumas desapropriaç6es, parecem ter favorecido 	a 

ação da FALERJ. 

Alguns desses políticos procuraram agir diretamente 

junto ao campesinato mobilizado, buscando inserí-lo-num esque 

ma clientelístico. Tal foi o caso, como vimos, de Roberto Sil-

veira e Tenório Cavalcanti. A trajetória deste último é parti-

cularmente reveladora de como,1, no processo de competição polí-

tica, mesmo agentes com posiçaes conservadoras podem ser leva-

'dos a adotar formas radicais de ação. 

Aliando-se a setores de esquerda em função das dei - 

çes de 1962 •para o Governo do estado, Tenório, um ex-udenista, 

terminaria tendo seu nome associado a um novo grupo no campo 
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Tendo à frente Paulo Valente, este grupo atuaria independente-

mente dos demais, promovendo igualmente ocupaçEes de terras. 

Seu principal veiculo era o jornal Luta Democrática que, par - 

tindo de suas já vistas denúncias de infiltração comunista en-

tre os camponeses, .e de sua defesa, simplesmente, da coloniza-

ção das terras devolutas do estado, ambas expressas durante a 

década de 1950, percorreria um longo caminho. Este mesmo jor-

nal, já em agosto de 1963, exaltaria os camponeses que, em ter 

ritôrio fluminense, vinham fazendo a reforma agrária, muitasve 

zes, "na makka",•enquanto "conhec.do4 demagogo4" a debatiam 

•"apke4entando 4õtmulaó elaboxadaó em qab.Lnete4, e em bate-pa - 

04 ainÁ-gaveíó com gkí.ieuir..o4 e 	tndLLo4." Nesta sua ação, 

o campesinato, segundo o jornal, tinha sempre a seu lado Terió-

rio e Paulo Valente: 

"Enquanto seu 4e et't-Lo, ãs vazes de a  
em punho, enen.ta.va. oi Wndo 	e. 
6ea4 a44aZa4u.cLdo Une us.Lve a PoLZc-
que a.tc.'tavam gado e. banddcs na4 a'LectS cu 
-tí.uada4, o deputado Te.n6o, em óeu jo'u:a.iZ., 
na p/taça4 pbUcct4, na Cmaa, janto 	ao 
p&e4ídente da Repubfca, ou a SUPRA, dava. 
LnZc.Lo a uma Longa pvLe.gtuaçao que. .50 e.k 
m..Lnaa com a emancÁ.paço econ6mea de paZ, 
at'ave4 da4teo.&ma4 que o povo 'ee.Lama."(81) 

interessante que o próprio governador Badger da Sil 

veira, apesar de sua notória oposição às ações desenvolvidas 

no campo pelos setores de esqurda, apesar de sua insistência 

em manter o padre Carvalho à frente do Plano Agrário, começava 

a emitir alguns sinais de mudança já em março de 1964. O gover 

nador, segundo o Jornal do Brasil, teria iniciado uma aproxima 

(81) Luta Democrática, 10/8/1963, p5. 
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ção com as esquerdas no estado, tendo em vista o Comício 	da 

Central do Brasil, para o qual teria sido feita uma mobiliza.- 

• ço conjunta. Esboçava-se, a partir daqui, a possibilidade de 

abertura de espaços para os setores de esquerda junto ao Gover 

no. Como resultado desta aproximação já estava sendo esperada, 

para qualquer dia, a substituição do padre Carvalho. (82) 

4 	
Os dias se passaram e a queda do padre Carvalho não 

se deu. A ocorr&ncia do Golpe de 1964, por sua vez, nãonosper 

mite saber se a notícia não passava de especulação. O próprio 

governador terminaria sendo substituído de seu cargo antes mes 

mo do padre. O fato, no entanto, parece indicar a força que a 

mobilização vinha alcançando no estado e, ao mesmo tempo, 	o 

grau em que a mobilização vinha sendo tomada corno medida de for 

.ça e de notoriedade. Mais ainda, ele parece indicar, tarnbm , 

que eram as palavras de ordem tradicionalmente identificadas co 

mo sendo de esquerda que, então, vinham adquirindo um grande 

potencial mobilizador. 

É por isso, ao que nos parece, que pequenos politicos, 

buscando ascender e. afirmar a sua liderança, bem corno 	obter 

ganhos eleitorais mais imediatos, promoveram ações corno resis- 

tências e ocupaç6es. Tal parece ter ocorrido na ocupação 	da 

área de mananciais em Tingu, INova Iguaçu, chefiada por um lí-

der pessedista local, Simplício Rodrigues Rosa. Omovimerito era 

denuciado por diversos setores como uma "mabzob'a 	ei-tC•'LC-i.tCt", 

• inclusive, segundo o Correio da Manhã, pelos "eimeu.to 	ma- 

(82) Jornal, do Brasil, 15/3/1964, 19 caderno, p25. 

•---•- 	''- -.---•---•-- -___••'' 	 - 
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ext)Len14ta4'2  vinculados a associações e ligas de lavradpres. (83) 

O contexto político, que se vinha conformando no esta 

UiJ L_41_1 JLX.Lkj 	L.'..J J.. Ài (.1. V & 	 .J. V ¼.. .L.  

demonstra, a penetração de elementos individuais, sem urna tra-

dição de trabalho no campo, que, com interesses variados, pro-

moviam ocupações. Para penetrar no movimento, estes lídere in-

dividuais apresentavam-se com propostas mais radicais que as 

das organizações que ali.jã atuavam. E eram estas mesmas que, 

em algumas ocasiões, lhes abriam o caminho. Isto teria ocorri-

do, por exemplo, no levante de São José da Boa Morte, em Ca-

choeiras de Macacu. Ali; segundo um líder local, o próprio cru 

po da Liga de Cachoeiras teria dado passagem para Mariano Be-

ser, considerando sua estratégiá mais "b'tiJLhczn.e". 

A presença desses líderes individuais, e a recorrência 

das ocupações, indicam que havia urna população, de certa for - 

ma, disponível para este tipo de ação. Como recorda um antigo 

dirigente da FALERJ, criticando a atuação de Davi Barbudo, que 

liderou uma ocupação também na área de Tinguá, "naquela ipoca, 

qaczquei uni que. che.gct4se e. d34e44e.: - Va7no4 ocupait. 	O 	pe.- 

4oa! ía. Então., houve niaLto apn.ove-&ctdot e. tal, na." 

Num quadro como este, uma vacilação poderia represen- 

tar a perda de controle sobre um movimento, como ocorreu 	em 

Capivari, Duque de Caxias. Ali, como já foi visto, havia 	um 

forte clima de tensão em função do despejo judicial dos lavra-

dores, marcado para junho de 1963. .0 despejo, parte de uma sé- 

(83) Correio da Manhã, 28/6/1962, 19 caderno, p3. 
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rie que já havia atingido Magé e Paracambi, inseria-se numa in 

vestida do Judiciário no sentido de. conter as ocupações. A jus 

• tificativa para o despejo era de que, mesmo tendo sido decreta 

da a desapropriação da área, o depósito de indenização ainda 

não havia sido realizado. 

A Associação dos Lavradores de Duque de Caxias vinha 

preparando os posseiros para que resistissem ao despejo. Como 

em todas as resistóncias, para lá ocorreram pessoas de outras 

áreas com o objetivo de ajudar no movimento. Entre elas estava 

o padre Anibal Magalhães, que havia. vindo com um grupo de ho-

mens de Nova Iguaçu. 

A tensão crescia na área com os insistentes boatos de 

que as tropas da PM já estavam a caminho. Mesmo após a realiza 

ção do depósito, que garantiria a sustação do despejo, os boa-

tos e a tensão persistiram. Assim, aproveitando-sé da situação, 

o padre Aníbal, por meio de armas e com o apoio de alguns la-

vradores da própria Asssociação de Duque de Caxias, assumiu o 

controle do movimento e promoveu o levante. (84) 

A perda de um movimento poderia representar sério pre 

juízo político. Assim, a Associação e a FALERJ procurariam, i-

mediatamente, reforçar o seu cjontrole sobre elé e, ao' mesmo 

tempo, esvaziar a liderança de Aníbal, desmobilizando 	também 

os lavradores. Dizia a Federação numa nota lançada por ocasião 

do levante: 

(84) Jornal do Brasil, 22/6/1963, 19 caderno, p5. Última Hora, 
ediçio do estado do Rio de Janeiro, 22/6/1963, p2. Dados 
de entrevista. 
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"Como 'ut-to da no-sa luta, -eó clatecei)i o QUe 
a4 azenda4 PL'tanema, Penha-Caxao e. Mato 
Gxo44o já Sotam de.4apkop't.í.ada. Nos v-.mO4 
o V't. João Ca'utso, p.'te4den-te da SUPRA, de 
potcvt o dnhcL'i.o com guict do JaZz, 	no 
Banco do B-'ta-6Le de NL-te't, .sendo C"L 2 m-
Lh6e.s pa'ta. Capú'a'tL Se este ctcoeemen-to 
n04 tkaz g'tande aLeg'tLa., poiL oa.t'to Lado ne 
c.e44Ltctmo 	cok g/L í..medi...ct.tamente e ma 
tuaçao a que eta nos Levando o aLzc' pa.-
d'te AnZbaL MagaLhae.z. Ele 4e apooa abu1L 
vamente do comando da noa luta e. esta p'ta. 
.tícando 4aje.L'ta4, como a.taca't akmazen3 pe-
queno4. F-.qaemo4 un.Ldo4 e aa4Stemo4 o ctL- 
40 LZde't. Águ.a'tdem nossa paZav'ta de. 	o't - 
dem. "(85) 

O momntneo atropelamento da Associação dos Lavrado- 

res de vuque de Caxias e d FALERJ, Cit Càivãrj, daria 	crtu- 

nidade, também, para que outros competidores, como as Ligas 

Camponesas, procurassem ampliar o seu desgaste político. Refe-

rindo-se aos quadros daquelas duas organizaç6es como o 

de'to4 ZZde'te4" de Capivari, o jornal Liga lhes teceria duras 

críticas, aproveitando o caso também para, implicitamente, fus 

tigar a ULTAB, que disputava com as Ligas a liderança nacional 

do movimento camponês: 

Não podamo4, pokm, de.-xcvc de £ctrnen-ta't 
o deóvL't..tuamen-to a que. óoí Levado o movi - 
mento, era Capva't, onde os ve'tdade.n.o.1 a 
de'te4 óe de.íxa'tam uL-t'tapaó-ct'L po't um aven- - 
-ta'te'to, a setv.íço de. ,'tupos poLZLco., que 
maL4 não visam do que £nteze.s6e pec'z-, 
ou, quem abe; a de4n..uJçao d04 uen.dade-L - 
)Lo4 objeÍ.vo4 da Luta no campo. 

Como coj14e.9u-La o opc"ttun-i.tct AulaL a-
4wni.'t a L'de'tança de quase imie eamponee 
já con6c-enLzado4 da .sua Lata? G'a;idc pat 
te da cuepa cabe., e. de. tC:&;Lt, aC-3 	que 
têm em StLa3 mdo s a .tat e. a d d-i-í c 

a Luta rio campo daouee estado. 
IflCfl; que !lCp/Lc.4 eutain, ate o nft?ne;1tc!, o 	'Ct 
dadei'to aueo de L-U)e'tdade dc. 	em- tC'i-'La 

Luni neu.s es , de.ixan.am- S c eu c' .e-. e 	4upe - 

(85) Última Hora, edição do estado do Rio de Janeiro, 22/6 
1963, p2. 



jUvi momentaneamente po't um homem sem obje-, 
tí_vo4 denído& (ou obje.tLvo4 ecu4o4). 

FLqaemo4 	etaõ! Á 4o_da nia46a cam- 
ponesa nao pode cont ai/t-4Se. em joguete pa 
)ta ín4 4u4peLto4. Que- o' voto .ívct de. U-
ço ao4 hesítantu., Ct04 que. -temem .toma)t a.-
tÃtude4 e. quc ctzem mov-Lnien.to4 da.t..Leact 
doó,quctndo o eam-Lnho e. a un-Lcto.. Soaartcto 
pode .Ceva.'L a vJtot..La 	poLó o íntete,6 
6e do c.ampo;ts 4aLLnO e o mesmo do 	homem 
do No-'tde.-te.. Todo4 quvtem Wzita., -tn.aba.Lho 
e uLda condJna, que 40 a.!e.ançaZio quando 
o'tem emanc..Lpctdo4."(86) 

Movimentos como os de Capivari e de São José da Boa 

Morte, bem corno uma série de outros que já foram vistos ante - 

riormente, demonstram que se havia formado, no Rio de Janeiro, 

um contexto favorável a mobilização através de resistências e 

- ocupações. E para que isto ocorresse, contribuiu também, 	ao 

que nos pare.ce, a atitude do Governo federal, ainda cue, 	ao 

cõntrârio do que sustentavam os setores conservadores, ele não 

tivesse, diretamente, instigado aquelas ações. 

As sucessivas desapropriações de áreas de litígio le- 

gitimavam as pretensões dos posseiros em relação às 	terras. 

Mais ainda, na medida em que, pelo dinamismo do jogo político, 

elas passaram a conferir prestígio para aqueles que delas se 

apropriavam alguns agentes começaram a investir na mobiliza-

ção como forma de auferir capitãl político. 

verdade que o Governo federal vinha demonstrando ai 

guina preocupação com o rumo dos acontecimentos no Rio de Janei 

(86) Liga, 26/6/1963, p1. 



ro.n agosto de 1963, João Pinheiro Neto declarava que aSUPRA 

promoveria desapropriações apenas corno último recurso. E em de 

zembro daquele mesmo ano, segundo o presidente da CPI das Ter-

ras da Assembléia Legislativa, deputado ?yl Ney Rechaid (PSD), 

João Pinheiro teria assumido, por escrito, o compromisso 	de 

no permitir novas ocupações de terras no estado. (87)  Isto, p0 	- 

rem, ao que nos parece, no indica que o Governo federal tam-

bém no procurasse obter ganhos políticos através das desapro-

priações. Desta forma, ele tanto poderia. aumentar sua credibi-

lidade junto aos camponeses, quanto pressionar o Congresso pa-

ra que aprovasse medidas que possibilitassem a realização da 

reforma agrária no país. 	Além disso, alguns antigos diri - 

gentes da FALERJ fazem referéncia ao fato de que a SUPRA tinha 

conhecimento prévio de algumas ocupaç6es. 

De qualquer forma, ha um dado que é bastante signifi- 

cativo. Segundo informaç6es da SUPRA, quinze áreas haviam sido 

desapropriadas por ela, até o final de 1963, em todo o Brasil. 

(87) Jornal do Brasil, 9/8/1963, 19 caderno, p9. DirioOfi cia ! 
do Estado do Rio de Janeiro, 21/2/1964, seção II, p3. 

(88) O Governo João Goulart vinha se emtenhando para que a Cons 
tituiço de 1946 fosse reformada, de maneira a permitir 
que as desapropriaçes fossem feitas no em dinheiro, mas 
em títulos da dívida pública. Argumentava-se,.entao, que 
o preceito constitucional que obrigava a indenização pré-
via em dinheiro era o aud impedia a execução da reforma 
agrária no país, visto no dispor o Estado dos 	recursos 
que seriam necessrios. As fortes resistências por parte 
dos setores conservadores, no entanto, impedia que a medi 
da fosse aprovada. Diante disso, os grupos de esquerda i-
niciaram uma série de mobilizações, visando pressionar o 
Congresso para que efetivasse a reforma. Sobre esta ques- 
tão ver Aipsia Alcntara de Camargo. (1961) 	 - 
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Destas, cerca de 50%, isto é, sete áreas, localizavam-se ape-

nas no estado do Rio. 89  E além destas sete, duas outras se-

riam desapropriadas, pela Superintendência, ainda antes do Gõl-

pe de 1964. Tratava-se das fazendas Agro-Brasil, localizada em 
o 

Cachoeiras de Macacu, e Tocaia, em Magê, ambas ocupadas por la 

vradores. 

Vemos, assim, que o sistema de relações políticas que 

se. estabeleceu no campo fluminense, a partir do início da de-ca 

da de 1960, levou a que a mobilização e a adoção de formas ra-

dicais de luta, principalmente as ocupaç6es, fossem privilegia 

das. Desta forma, diversas forcas, inclusive políticos tradi - 

cionais, foram atraídos para uma postura, até então, exclusiva 

esquerda. Neste processo, em que cada um dos grupos procura-

vã ampliar o seu espaço e afinar-se acima dos demais, a mobil! 

zaço e a radicalização eram constantemente alimentadas. 

É preciso ter em conta, entretanto, que a radicaliza-

ção no tinha apenas uma componente. Também buscando demarcar 

o seu espaço e sua especificidade, já vimos que a FCOF adotou 

urna postura intransigente de atuação dentro dos limites da le-

galidade, e de promoção da desmobilização. Talvez por isso mes 

.mo no tenhamos encontrado, nem nos poucos documentos da FCOF 

a que tivemos acesso, nem nos depoimentos de seus antigos diri 

gentes, uma defesa da desaproriaço de terras no estado, ape-

sar da desapropriação de áreas improdutivas para serem vendi - 

das a prazo para os,  lavradores ter sido um dos pontos aprova - 

dos pelo vili Congresso Nacional dos Círculos Operários, real! 

(89) Relação das áreas desapropriadas no Brasil. Serviço `  de 

1 	Planejamento Territorial da SUPRA. Coleção Eduardo Nartins. 

- 	- 	 - 	 ,..... . .. 	.........,,,,.. - 



zado cm medos 'de 1962. (90) Pudemos observar como as desapro - 

priaçaes, disputadas por várias forças, e a mobilização, esta-

vara bastante associadas no estado do Rio. 

É interessante, contudo, atentar para o fato de que, 

ao procurarem se diferenciar desta posição da FCOF, forças co-

mo a FALERJ eram levadas, justamente, a enfatizar a luta eamo 

bilização. 

Para finalizar, lembraríamos de um outro elemento im-

portante na composição deste quadro geral de radicalização no 

estado. Trata-se dos proprietários. Também eles, como vimos, 

vinham radicalizando as suas posiç6es, obstaculizando as desa-

propriações, impedindo o funcionamento de sindicatos de lavra-

dores, intimidando técnicos da SUPRA e não escondendo que esta 

vam se articulando e se armando para fazer frente as ocupaç6es. 

É somente pela interação de todas estas forças, 	que 

se fecundam entre si, que podemos compreender, em sua complexi 

1 	
dade, o processo que levou a que, no início dos anos 1960, 	o 

estado do Rio de Janeiro fosse visto como tira "ba'ttU de p4Zvo-

'ut" prestes a explodir. 

(90) Conclus6cs do VIII Coiresso Nacional dos Crcu1os Oper-  
rios. 1962. Co1eçio Eduardo Príncipe. 
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I'fIT('T ?TC'r' 

Procuramos, ao longo deste trabalho, romper com um 

esquema linear tradicional de analise da participação politi 

ca do campesinato.. Partindo da situação de classe, este es- 

quema passa pela consciência de classe, que ê derivada 	da 

primeira, até chegar à ação de classe. Acmi, portanto, 	os 

tipos de consciência e de aço de um grupo poderiam ser de-

preendidos de sua posição na estrutura social. 

Tomando por base as re1açes socii c:it3ntas rc 

campo fluminense, tentamos mostrar come as rnobilizaç6es que 

ali ocorreram não se deviam, simplesmente, à 	subordinação 

à qual os lavradores se encontravam submetidos, ou mesmo aos 

despejos. Foi a quebra da dominação, propiciada pela presen-

ça de um elemento externo, o grileiro, que tornou possvel-

o desencadearnento das lutas a partir da Baixada. O efeito in 

voluntário da sua presença foi o de romper com a inevitabi- 
1 

lidade dos despejos, que passaram a figurar como processos 

arbitrários. E foi na luta contra os despejos, contra os gri 

leiros, que se forjou a categoria posseiro. Através 	desta 

categoria que se reconheciam todos os lavradores aue 	lu- 

tavam pela terra. 

Na verdade, um outro fator fundamental para que as 

lutas deslanchassem foi a presença, na Baixada, de mais 	uri 

elemento externo. Tratava-se de militantes comunistas 	que, 

a partir de fins dos anos 1940, começam a intensificar 	o 

trabalho de organização do campesinato. Eles poderiam 	ser 

p. 
---- 	 - 	---------- 	 •-,.-- -.. 	 ..-•- 	..-- --.-- 	... 	 -fl- 
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vistos corno os portadores daquilo que Bourdieu chama de dis- 

curso herético, isto é, um discurso que denuncia a 	adesão 

à ordens estabelecida e que, ao 	tempo, po6e um novo 

ordenamento social. Desta forma, seriam eles que poriam 	ã 

disposição dos lavradores, um novo aparelho de percepção e 

de expressão do mundo social, através do qual poderiam pen 

sar e falar de sua condição. (Bourdieu, 1980a: 262 e 263) 

O discurso, contudo, não tem o efeito magico da re 

• velação. A existência de grupos de militantes fazendo o tra-

balho de proselitismo não é condicão suficiente para o seu 

sucesso. A força de urna idéia está, justamente, no seu poten 

4 	dai mobilizador e, assim também, na sua possibilidade 	de 

ser reconhecida pelo grupo ao qual se dirige. (Bourdieu 

1981: 12 e 13) 

Em suas constantes autocrticas, os comunistas, até 

o inicio dos anos 1950, referiam-se recorrentemente ao fato 

de que a organização e a mobilização do campesinato 	ainda 

eram bastante incipientes, não obstante as suas investidas 

junto a este setor social. De fato, há algumas indicaç6es de 

que, ao menos desde a década de 1930, os comunistas já -  vi- 

nham buscando atuar no campo. 	Os insucessos, contudo,eran 

(1) Edições de fevereiro de 1930 do jornal A Classe Operária 
dão conta da realização, em Ribeirão Preto, São Paulo,de 
um Congresso dos Colonos e Assalariados Acricolas, cujo 
objetivo era 	 a .i.tuaçdc cc:c'rnca 	pc't.tíca e 
o49aizl.za4 os tabatzado.s do ca!':pc cm 	.i:4.41cat3 CtC - 

£ucona.o3." Teria sido fundado, inclusive, naue1a 	o 
casino, um Sindicato dos Trabalhadores e Colonos que, di 
zia o jornal, seria uma "o.cuuzação de i.uta dL' p.utcta- 
kado do campo dc' 	 couta a ep.te.o dosa: ci dei 
o4, pc1'a Cbc.'ttaço dos tabafIadttc3." A Classe Oneri-

ria: 15/2/1930, p1; 22/2/1930, p2. 
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atribui dosà insuficiência deste mesmo trabalho, que não es 

tarja sendo encaminhado de forma decidida. £coino se aquilo 

que, como consideravam os comunistas, era o caráter liberta-

dor, justo e verdadeiro de sua proposta, fosse garantia de 

que cla calasse fundo na alma do camponês, tudo dependendo 

de um trabalho eficaz. 

Embora o proselitismo seja um elemento fundamental, 

preciso ver que uma proposta, para ser reconhecida, deve 

corresponder a contradições reais vividas pelo grupo que 

* seu destinatário- . 	por isso que foi a partir da Baixada, on 

de ocorria um processo de quebra da. dominação, que se irra - 

• diaram as associações de lavradores no estadodo Rio. 	Elas 

foram criadas, justamente, nas áreas de luta. 

Eram os lavradores em luta, os posseiros, que, basi 

camente, participavam das associações. Eram os posseiros das 

aras em litígio que, dentro de cada município, 	controlavam 

as associaç6es de lavradores. E, por sua vez, eram os lavra-

dores das âreas mais mobilizadas que controlavam a FALERJ. 

A diferenciação polt±ôa dos lavradores não foi,por 

tanto, uma decorrência direta da diferenciação econ8mica.Não 

foi a "ni 54La" e a "op'Le44a0" que os conduziu à mobiliza- 

ção, mas sim a 	 da sua condição, propicia 

da pela presença do próprio grileiro, que ajudou no rornpimen 

to da dominação. Também o trabalho político teve um 	papel 

importànte para Que isso ocorresse. 
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Os estudos sobre participação política do campesina 

to lidam, por via de regra, com situações em aue existem co-

munidades camponesas estabelecidas. Mesmo no Brasil, se to-

marmos o exemplo de Pernambuco, veremos que, ali, a ação se 

desenvolveu a partir de grupos já constituídos. A quebra da 

relação vrtical de dominação, entre o proprietário e os cam 

poneses, tornou possível a redefinição dos laços horizontais 

preexistentes entre estes. A composição dos grupos, no entan 

to, não se alterou substantivamente, apesar de terem 	eles 

assumido uma nova identidade. 

O caso do estado do Rio de Janeiro é particularmen-

te interessante porque aqui, como vimos, a ação política não 

se dava, em geral, sobre comunidades constituídas de 	longa 

data. Na Baixada, onde o movimento se iniciou, a ocupação 

também em termos gerais, era relativamente recente quando o 

correu o Golpe de 1964. As préprias lutas eram constituido- 

- 

	

	ras de grupos, ainda que a partir de diversos subgrupos. Pu 

demos observar como, com as resistências, quebrada a autori-

dade dos responsáveis pela terra, novos lavradores, princi - 

palmente orientados pelas ássociações, mas também 	chamados 

por parentes ou antigos vizinhos já residentes no local, co-

meçavam a entrar na ãrea sem amediação daqueles responsã - 

veis. E da mesma forma, as ocupações eram feitas pelas asso-

ciações ou pela FALERJ, que reuniam, para tanto, lavradores 

de varias regi'6es do estado, e mesmo do pais. Uma vez reali- 

zada a ocupação, outros lavradores, igualmente de procedôn - 

cia diversa, acorriam fazenda em busca de um lote. 
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Assim, mesmo que houvesse subgrupos, os gruDs, de 

forma mais ampla, no preexistiam à ação, sendo formados a 

partir dela. Neste sentido, o papel desempenhado pelos lide 

res era fundamental, constituindo-se num ponto de referência 

central para o grupo. Ao nível externo, eram eles que expres 

savam o grupo, falando por ele. Internamente, exerciam suas 

funções de maneira enérgica, influindo decisivamente na dis 

tribuiço dos lotes e na triagem dos novos lavradores. Orga-

nizavam atividades integrativas e constituíam comissões, com 

funções diversas, para dividir o trabalho. Além disso, fun - 

cionavam como mediadores em questões como disputas entre lã 

vradores e mesmo, ao que parece, em matrimônios. 

Devemos ter em conta que, se neste processo de rnobi 

'lização, e também de organização, dos camponeses no estado 

do Rio, foi relevante a atuação do PCB, esta não foi no en-

tanto, uma atuação solitária. Tentamos mostrar, que as ações 

concretas dos comunistas no campo fluminense, assim 	como 

no podem ser entendidas, simplesmente, a partir do programa 

nacional do Partido, também não devem ser vistas apenas pelo 

prisma de suas relações com os posseiros, e destes com 	os 

grileiros. Havia também outras forças presentes, e a anli 

se de suas atuações, de suas pomadas de posição, não 	pode 

ser feita de forma isolada. 

Como vimos, o reconhecimento do campesinato produziu 

claros deslocamentos e rearranjos no campo político. A poli-

tização da questão agrária e as disputas que se travaram em 

torno do novo ator fizeram com que, mesmo alguns 	polTti.cos 



363 

conservadores, assumissem posturas atéiS então caractersticas 

de grupos de esquerda. E aqueles oue no o fizeram, 	foram 

obrigados a incluir, em sua pauta politica, temas antes mal-

ditos, como o da reforma agrária. Praticamente todos se di-

ziam .favoráveis a ela procurando impor-lhe, contudo, inter - 

pretaç6es e conteúdos diversos, de acordo com os interesses 

em questão. 

O dinamismo do jogo político, a partir da entrada 

em cena do campesinato, fez com que as ações em favor deste 

pudessem ser revertidas em capital político. &or isso mes-

mo, alguns políticos tradicionais procuraram atuar diretameri 

te junto aos camponeses, reproduzindo esquemas clientelísti-

cos. O problema que se colocava, contudo, era o de como li-

dar com o campesinato mobilizado, inserindo-o em suas clien-

telas. Roberto Silveira, como vimos, formou a sua própria fe 

deraço de lavradores, a FLERJ, que se opôs a FALERJ. 	Tenó 

rio Cavalcanti, por seu turno, aliou-se a esta última 	fede 

ração. Na tentativa de afirmar o seu esquema, entretanto, o 

grupo de Tenório findaria criando áreas de atrito e competin 

do com a sua áliada. 

Foi este mesmo processo político que produziu, 

estado do Rio, uma situação em que ações como as desapropria 

ç6es de terras podiam conferir prestigio político a quem de 

lãs se apropriasse. A apropriação política de uma desapro-

priaço, no entanto, só era possível se o agentese colocas 

se à frente de uma luta, uma resistência ou uma ocupação, ou 

1 

se, uma vez decretada a desapropriaco, ele conseguisse 	a 



firmar-se como o verdadeiro responsável pela medida. 	Foi 

este último o caminho, geralmente, adotado pelos políticos 

cfõi., no entanto, o caminho adotado pela FALERJ, 	assim 

como tarnbm no foi o caminho adotado pelo grupo de Tenôrio 

Cavalcanti, que passou a promover suas próprias ocupaç6es 

Igualmente as Ligas participaram de ocupações e, da 	mesma 

forma que elas, outros grupos menores e ate elementos indivi 

duais. Para estes elementos individuais, pequenos políticos 

inclusive, a mobilização poderia ser uma forma de alcançar, 

rapidamente, notoriedade e projeção políticas. 

Desta forma, a politização da questão agraria pare-

ce ter criado, no estado do Rio, urna disputa pelas lutas par 

ticularmente. as ocupações. É esta disputa, a nosso ver, que 

.está na base da intensificação da mobilização camponesa 	no 

estado no início dos anos 1960. 

- 	 É claro que, corno vimos, nem todos embarcaram 	na 

• mobilização. Operando dentro de um quadro de legitimidade dis 

tinto, e buscando demarcar o seu espaço político, diferenci-

ando-se, assim também, das demais forças, a FCOF investiu,ao 

.contrrio, na contenção da mobilização. No entanto, compe - 

tindo com ela pelo controle do campesinato, grupos como 	o 

da FALERJ, tentando marcar a sua especifidade, eram levados, 

justamente, a realçar as lutas, os enfrentarnntos com grilei- 

ros e jagunços. O aue estava em jogo, aqui, era a 	disputa 

pela imposição de diferentes representaç6es AD mundo social 

e, por extenso, dos camponeses, implicando também em esti - 

los de atuação diversos 
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Vemos, portanto, que as disputas poiticas gradas 

no processo de inserção do campesinato, produziram, no esta-

do do Rio de Janeiro, uma situação em que a mobilização era 

constantemente alimentada. Ainda que nem todas as forças ti 

vessem enveredado pela mobilização e pelas formas radicais de 

luta, o conjúnto de relações terminava por desembocar 	num 

privilegiarnento destas. Configuravam-se assim, para o estado, 

nos anos que antecederam o Golpe de 1964, imagens como a de 

um "bcviiz.0 de pFvot.a p/.ee4 i e.xpZodLk", ou a de um 	fícal 

de.L'z.ao vivente". 

A intensificação das lutas' no campo fluminense térn, 

contudo, outros componentes que no podemos deixar de relê - 

var. Um deles, é o Governo federal, tendo à frente João Gou 

lart. A grande imprensa, de postura mais conservadora, utili 

zava as referidas representaç5es do estado do Rio para criti 

car o Governo, acusando-o de fomentar a agitação. As indica-

çes, no entanto, no sugerem que Ïsto tenha,de fato, ocorri 

do. Apesar disso, parece-nos que o Governo federal procurou 

capitalizar a mobi1izaço camponesa no estado, buscando for-

talecer as suas posiç5es diante da população e do Congresso 

Nacional. E. em assim o fazendo, contribuiu para 	legitimar 

a prõpria mobilização. 

Finalmente, cabe destacar o papel dos proprietários, 

que também compuseram o quadro geral de intensificação das 

lutas no estado. Os indícios, ia nos primeiros anos da de-ca-

da de 1960, são de que vinham se articulando de modo a con-

ter a mobilização, igualmente de forma radical. No pareciam 
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esconder que estavam se armando, e enfrentavam mesmo 'o Gover 

no federal, tentando impedir que terras desapropriadas fos-

sem colonizadas. 

Concluindo, por conseguinte, vemos que as lutas no 

campo no estado do Rio de Janeiro não podem ser pensadas co 

mo fruto exclusivo da relação de uma organização com uma mas 

sa camponesa. Da mesma formà, as pressões das bases, por Si 

s6s, não são suficientes para explicar as posturas assumidas 

pelas diferentes forças que atuavam no campo. Além disso, ao 

falarmos apenas em press6es de base, estd.aLos dixando de con 

siderar uma série de questões importantes, como por exemplo, 

como são produzidas estas press6es, sobre quem e como elas 

são exercidas, quem as interpreta. Deixamos, enfim, de ques-

tionar a própria noção de base. H, portnto, como procuramos 

mostrar, todo um complexo conjuntode relaç6es que deve ser 

•levado em conta. As lutas e as posiç5es tomadas pelas 	for- 

ças presentes não podem ser entendidas, em sua complexidade, 
- 	 - 

partindo-se de apenas um feixe de relaçoes. 
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