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1.3. O Governo do Estado de São Paulo e a proposição da Lei de Revisão 
Agrária 

 

Tenho buscado apreender a conjuntura que envolveu o Plano de Ação do 

Governo Carvalho Pinto, responsável pela proposta da Lei de Revisão Agrária, cuja 

execução culminou na desapropriação de cinco áreas no interior do Estado de São 

Paulo. 

Este item tem por objetivo compreender o que foi a Lei de Revisão Agrária, 

quem era o Governo de São Paulo na época, ou seja, qual era o entendimento que esse 

governo tinha da realidade brasileira (bem como a forma como esta realidade 

influenciou nas decisões do Estado) e o que significava uma proposta de reforma 

agrária naquele contexto, como foi feita a proposta, como foi recebida pelos diversos 

setores da sociedade e, finalmente, como foi seu processo de aprovação. 

Para a compreensão do momento histórico e da atuação do Governo Carvalho 

Pinto (1959-1962) no tocante à proposição da Lei de Revisão Agrária, consultei o 

próprio Plano de Ação do Governo1, as Mensagens do Governador à Assembléia 

Legislativa de 19602 e de 19623, algumas reportagens de revistas de associações rurais 

daquele período4, vários jornais da época5, entre eles principalmente o jornal Folha de 

São Paulo6. Realizei também entrevista com Plínio de Arruda Sampaio7, subchefe da 

                                                
1 Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto 1959-1963. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1959. 
2 Mensagem à Assembléia Legislativa em 14 de março de 1960 - 1º Ano de Governo - Carvalho Pinto. 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1960. 
3 Mensagem à Assembléia Legislativa em 14 de março de 1962 - 3º Ano de Governo - Carvalho Pinto. 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1962. 
4 As revistas consultadas foram as seguintes, com os respectivos títulos de suas matérias sobre a Revisão 
Agrária: Revista da Sociedade Paulista de Agronomia, ano II, n.18: “Revisão Agrária e a Classe Rural”; O 
Dirigente Rural, dezembro de 1961, v.1, n.3: “Revisão Agrária já saiu do papel em São Paulo”; O Dirigente 
Rural, fevereiro de 1962, v.1, n.5: “Reforma agrária entra no ano D”. 
5 O Diário de São Paulo em 13/11/63: “José Bonifácio: defenderei perante o FLADE a Revisão Agrária 
Paulista”; Diário do Comércio em 14/11/63: “Empresários querem reforma agrária com bases técnicas”; Diário 
da Noite em 14/11/63: “Sr. José Bonifácio Coutinho Nogueira à imprensa: Nova política agrária deve objetivar a 
formação de uma classe média rural’” ; A Gazeta em 19/11/63: “Sem reforma agrária teremos a revolução”. 
6 Das seguintes datas: 28/10/60, 25/11/60, 6/12/60, 16/12/60, 28/12/60, 08/01/61, 10/01/61, 11/01/61, 17/01/61, 
01/08/61, 09/10/61, 29/03/62, 30/03/62. 
7 Entrevista realizada em 03/11/98. 



 104 

Casa Civil (e coordenador do Plano de Ação) do Governo do Estado, e com José 

Bonifácio Coutinho Nogueira8, Secretário de Agricultura do Governo Carvalho Pinto e 

responsável direto pela proposição e aprovação da Lei9. 

Em 1959 Carvalho Pinto assumiu o governo de São Paulo eleito pelo PDC 

(Partido Democrata Cristão). Ele havia sido Secretário da Fazenda do Governador 

Jânio Quadros, sucedendo-o, portanto. Segundo Plínio de Arruda Sampaio: 

O Carvalho Pinto era um homem ligado aos democratas cristãos. Naquele tempo, o 
Partido Democrata Cristão estava tentando uma reestruturação em São Paulo e a 
liderança dessa reestruturação era o Montoro, Queiroz Filho, o meu pai. Meu pai foi 
colega do Carvalho Pinto... e o Carvalho Pinto aproximou-se do PDC nessa ocasião. 
Ele era  um advogado altíssimo na prefeitura que cuidava exatamente dessas relações 
com as concessionárias de serviço público e vivia trombando com a Light, trombando 
com a Companhia de Gás, todas essas companhias estrangeiras que davam um mau 
serviço, como vão dar agora, a partir dessa nossa privatização. Assim, ele se 
aproximou deles, quando o Jânio foi eleito Prefeito, ele precisava de um Secretário de 
Finanças que desse credibilidade, porque o Jânio era considerado um aventureiro 
total. No PDC todo mundo disse, ‘então é o Carvalho Pinto’. Levaram o nome do 
Carvalho Pinto para o  Jânio e o Jânio o nomeou Secretário da Fazenda.  
Ele ficou encantado com o Carvalho Pinto porque o Carvalho Pinto era uma 
competência técnica extraordinária, um homem organizadíssimo. Ele tinha um senso 
de organização e era ordenadérrimo com as pastas, com as coisas dele, meticuloso, 
via pessoalmente assunto por assunto, uma delicadeza humana, um trato fantástico. 
Encantou todo mundo, foi um sucesso, e aí decidiram que ele deveria ser candidato a 
governador... 

Ao ser eleito, Carvalho Pinto montou uma equipe com o objetivo de formular 

um Plano de Ação, que configuraria as metas de seu governo, bem como a forma 

como seriam atingidas. Para tanto, solicitou que Plínio de Arruda Sampaio fosse o 

coordenador desse plano: 

... meu pai era Secretário de Segurança Pública. Quando ia lá, trabalhava no 
gabinete com meu pai, e estava ali organizando a liderança da juventude do PDC. O 
Carvalho Pinto me conheceu ali. Quando foi candidato, ele me chamou e disse: 
‘Olha, eu quero que você venha me ajudar e quero que você venha para o meu 
governo’. Quando ele ganhou a eleição, nomeou-me Subchefe da Casa Civil, com a 
responsabilidade de ser o coordenador do Plano. Provocou até muita ciumeira 
porque disseram que eu era um supersecretário etc. Mas não era verdade. Era um 

                                                
8 Entrevista realizada em 13/04/99. 
9 Tive acesso também às entrevistas realizadas pela Profa. Dra. Célia Tolentino com o ex-secretário José 
Bonifácio Coutinho Nogueira e com José Gomes da Silva. Consultei, ainda, os Anais da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo. 
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grupo de trabalho, nós éramos cuidadosíssimos para não ferir a autoridade dos 
secretários e os secretários logo perceberam que era um negócio fantástico. 
Facilitava demais a obtenção e a liberação de verbas, enfim, tudo. O Carvalho Pinto 
nos prestigiava incrivelmente. Quando ele me nomeou, disse: ‘Você monta a equipe’. 
Montei a equipe com vários companheiros meus da Juventude Universitária Católica, 
que eram pessoas muito ligadas à questão do planejamento... 

Percebe-se pelo depoimento de Plínio de Arruda Sampaio que justamente em 

função do Governador tê-lo escolhido como Subchefe da Casa Civil, um homem 

jovem e membro da Juventude Universitária Católica, denota que, por trás dessa 

escolha, havia uma proposta humanista para o Governo do Estado. Assim, o primeiro 

ponto a ser discutido a respeito dessa gestão é com relação ao entendimento que o 

Governo do Estado tinha das circunstâncias que o país estava vivendo. 

Através da análise das entrevistas que realizei e dos documentos comentados, 

penso que é possível inferir que o Governador tinha uma postura “desenvolvimentista 

e nacionalista”: entendia que deveria ser quebrado o subdesenvolvimento de uma vez 

por todas e que o país deveria ser auto-suficiente, não depender mais do capital 

estrangeiro:  

... O Carvalho Pinto era do PDC, ele era filiado ao PDC. Mas na verdade ele não era 
um verdadeiro pedecista. Ele era um político desse lado aqui, do lado católico, do 
lado janista, anti... Ele tinha um lado nacionalista. Ele tinha um lado nacionalista 
porque ele foi advogado da prefeitura muito tempo e teve combates muito fortes com a 
Light. Ele tinha uma postura muito anti-estrangeiro, essas coisas assim, anticapitais 
estrangeiros, e com isso ele se aproximou da esquerda. De um certo grupo da 
esquerda, não de toda a esquerda, porque até o Partido Comunista o hostilizava, mas 
os socialistas topavam... 10  

A postura nacionalista de Carvalho Pinto também é o que transparece na leitura 

dos seguintes textos extraídos do próprio Plano de Ação do seu governo: 

(buscamos) a defesa de interesses fundamentais da independência econômica da 
nação... (1959, p. 13)11 

A década dos sessenta, em São Paulo, deverá ser caracterizada pela definitiva 
transposição da barreira do subdesenvolvimento, cabendo-nos a responsabilidade de 
criar condições que facilitem essa evolução... (1959, p. 15) 

                                                
10 Declaração de Plínio de Arruda Sampaio, em 03/11/98. 
11 Pronunciamento de Campanha. 
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Segundo Hélio Bicudo (s.d., 148), durante a participação de Carvalho Pinto no 

Governo João Goulart, ficou expressa sua postura pró-autonomia e independência 

econômica do país: 

Depois, no Ministério da Fazenda, quando atendera a convite formulado pelo 
presidente João Goulart, depois de cumprir seu mandato no Governo do Estado, 
Carvalho Pinto influiu decisivamente na orientação adotada, de se preservar, diante do 
poder dos países industrializados do Hemisfério Norte, a nossa autonomia como país 
livre. 

Entretanto, paralelamente a essa postura centrada na autonomia econômica do 

país frente ao capital externo, Carvalho Pinto possuía um entendimento de que a livre-

iniciativa era uma coisa positiva, ele comparava o Estado a uma empresa privada. A 

este respeito, vale à pena analisar um excerto do Plano de Ação, sob o título “Função 

do Estado”: 

Pode-se dizer que, hoje, cabe ao Estado, em relação à sociedade, função 
semelhante à do empreendedor na empresa privada: ‘harmonizar’ a conjunção dos 
fatores de produção da sociedade de modo a obter deles um maior rendimento social.... 
A comunidade paulista constitui, hoje, um dos mais significativos exemplos de 
dinamismo da iniciativa privada, liderando o desenvolvimento econômico. (1959, 
p.17) 

A livre iniciativa era vista como algo positivo, como geradora de 

desenvolvimento - Carvalho Pinto era um liberal. O que o Governador parecia 

questionar era o modo como esse desenvolvimento estava sendo conduzido no país. 

Em entrevista que realizei com José Bonifácio Coutinho Nogueira, ex-

Secretário da Agricultura, transparece exatamente esse posicionamento de abordar a 

reforma agrária como um instrumento de superação para o subdesenvolvimento, de tal 

sorte que reiteradamente as afirmações são no sentido de mostrar que a idéia era 

“técnica” e não política, em oposição às reformas agrárias dos países que realizaram a 

revolução socialista: 

Mas fundamentalmente hoje parece incrível, mas é absolutamente histórico e 
verdadeiro que na década de 50 parecia uma extravagância se tocar no assunto, e nós 
não fizemos uma aproximação política, exatamente ao contrário, a conceituação foi 
técnica, senão mesmo científica. A partir da premissa de que se a estrutura agrária 
era má, e ninguém dizia que ela era boa, a concentração era inconveniente. Todas as 
raízes históricas vieram da formação brasileira, portanto não é culpa política de 
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ninguém. A coisa veio vindo assim, então me pareceu que alguma coisa deveria ser 
feita, respeitando a cultura administrativa, política, social do país, mas preparando 
um futuro diferenciado, que pudesse no fim de alguns anos levar o Brasil a uma 
estrutura conveniente. 

Carvalho Pinto havia escolhido José Bonifácio Coutinho Nogueira como 

Secretário da Agricultura, segundo ele próprio, em função de sua atuação junto a 

Associação Brasileira de Criadores: 

Eu tinha na época algumas amizades, todas ligadas à agricultura, e estava na 
presidência da Associação Brasileira de Criadores, da qual ele era sócio. Lá 
realmente nós fizemos algumas mudanças importantes do ponto de vista doutrinário e 
administrativo e ele simpatizou-se com o que nós estávamos fazendo, e eu tinha na 
ocasião 33 anos... Você pode imaginar que eu tinha uma idade assim audaciosa para 
ser Secretário... mas o convite dele nasceu dessa postura, além de outros 
conhecimentos que ele deve ter levado em conta... Depois o Severo Gomes, que foi 
presidente da mesma entidade, desmanchou tudo.  Mas a raiz é essa: o Carvalho 
Pinto era um homem que tinha uma paixão administrativa muito grande, ele não era 
um homem de partido, propriamente. Sempre teve partido, sempre acompanhou seus 
colegas e companheiros de partido, mas não era um homem de formulação partidária. 
Eu também sempre gostei muito de administração, as coisas erradas me fazem mal. 
Por isso, eu me entendi muito bem com ele, e esses problemas que nós estamos 
conversando foram amplamente debatidos com ele, e todas as resistências ele sempre 
entendeu muito bem, que tinha que se mexer nisso. Nunca tive da parte dele nenhum 
sinal amarelo12. 

O ex-Secretário da Agricultura era, então, uma pessoa ligada aos grandes 

produtores, ele próprio era proveniente de uma família proprietária de grandes 

extensões de terra. Entretanto, tinha ele, já naquela época, uma postura modernizante, 

segundo Plínio de Arruda Sampaio: 

O José Bonifácio era um udenista, um homem da UDN, o José Bonifácio é um homem 
muito rico, de família muito rica. Ele era um usineiro de açúcar daqui de São Paulo. 
Era também  diretor do Banco Comercial, do Dr. José Maria Witaker, que era o 
capital paulista mais sólido... e o José Bonifácio, muito jovem, foi então o diretor 
desse banco, ele tinha uma fazenda linda perto de Campinas, aliás, tem ainda até 
hoje, tem a Usina Esther... então ele era um homem muito rico, UDN, mas era de uma 
mentalidade progressista, também era um sujeito moderno. Evidentemente não tinha 
as convicções que eu tinha, mais moderado, mas ponha-se há 30 anos atrás... Era 
uma pessoa competente, eu acho que um dos melhores secretários da agricultura que 
o Brasil já teve, um grande secretário, e ele se empolgou com a idéia... 

                                                
12 Entrevista com José Bonifácio Coutinho Nogueira realizada em 13/04/99. 
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Assim, o grupo que propôs a Lei de Revisão Agrária era coordenado por José 

Bonifácio Coutinho Nogueira, que, como é possível depreender das afirmações feitas, 

era parte de um grupo preocupado com o desenvolvimento e com a modernização do 

país, ao mesmo tempo em que representava setores da burguesia e dos grandes 

proprietários de terra. 

Nesta perspectiva, segundo o Plano de Ação, o Governo iria fazer os 

investimentos em três setores: o primeiro seria o de “Expansão agrícola e industrial” 

que ficaria com 27,2% do total dos investimentos; o segundo era o setor que foi 

chamado de “Melhoria das condições do homem”, com 30,71% do total dos recursos; 

o terceiro era o de “Infraestrutura”, com 42% dos recursos (1959, p.43). 

Em 1959 ainda não havia sido formulada a Lei de Revisão Agrária. A única 

questão a esse respeito que havia surgido, já no Plano de Ação, era a criação de uma 

comissão para realizar um estudo para melhor utilização das terras do estado, no item 

“Instrumentos de Política Agrícola”, no qual podia-se ler: 

Dentro desse espírito e já como parte da execução do Plano de Ação do 
Governo, foi criada pelo Decreto nº 35.090, de 15 de Junho de 1959, uma Comissão 
incumbida do ‘estudo de medidas visando melhor utilização das terras inaproveitadas 
públicas ou particulares do Estado’. (1959, p. 114) 

É importante observar que essa preocupação estava dentro do setor “Expansão 

agrícola e industrial” e não no tópico da “Melhoria das condições do homem”. Foi por 

meio desta concepção e interpretação da questão agrária que, mais tarde, a Lei veio a 

chamar-se “Revisão Agrária” ao invés de reforma agrária, revelando, pois, uma 

postura muito mais ligada à idéia de desenvolvimento do que de transformação social 

e, portanto, escamoteando o conflito social latente, como será discutido no decorrer do 

capítulo.  

Em mensagem à Assembléia Legislativa em março de 60, o Governador passou 

a falar em ‘conter o êxodo rural’, que foi uma idéia muito discutida naquele momento 

histórico, como forma de possibilitar o desenvolvimento do país: 



 109

Com isso, criadas condições locais mais favoráveis, incentivar-se-ia também a 
radicação do homem ao meio rural, atenuando-se as disparidades que se notam no 
progresso da comunidade paulista, em que o gigantismo das comunidades 
metropolitanas, em crescente expansão industrial, contrasta fortemente com o atraso e 
o abandono do campo - fenômeno universal que assume, todavia, características mais 
graves em países subdesenvolvidos (1960, p.5). 

No início da década de 60, era consenso, no meio intelectual preocupado com o 

desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo, que a disparidade econômica entre o 

campo e a cidade perpetuaria os níveis de miséria. Nesse sentido, segundo Stédille: 

A partir da década de 60, apareceu uma terceira corrente de pensamento que 
formulou teses sobre a questão agrária e as mudanças sociais, que foram as idéias 
desenvolvidas pelos economistas que trabalhavam na CEPAL - um organismo da 
ONU para a América Latina... Mas essa reforma agrária tinha um caráter nitidamente 
capitalista; que o papel dela era oportunizar que mais gente tivesse propriedade da 
terra e pudesse, assim, se transformar em consumidores de bens industriais 
(ferramentas, adubos, tratores). Assim se formaria novo mercado pelos camponeses 
que iriam ganhar terra e ajudaria a desenvolver a indústria com o aumento da 
produção de ferramentas de adubos, tratores, ceifadeiras e assim por diante. Então, na 
cabeça deles, a tese da reforma agrária, na verdade, não era para resolver o problema 
do campo; era para resolver o problema da indústria nacional com o objetivo de 
desenvolver um mercado interno capitalista nacional.13 

Como indiquei, a idéia de Revisão Agrária, ou a proposta de uma lei de reforma 

agrária, não estava colocada no Plano de Ação (1959) do Governo Carvalho Pinto. Ele 

foi elaborado com um nível bastante elevado de detalhes, após seis meses de 

elaboração e publicado em um volume com mais de 100 páginas. O Plano detalhou os 

números gastos com saúde pública, educação, rodovias, eletrificação etc., desde o 

início da década de 50 e fazia uma previsão também detalhada de tudo que seria gasto 

no Governo Carvalho Pinto em cada ano e em cada setor. O que havia no Plano, com 

relação a algo que mais tarde poderia estar relacionado com a Revisão Agrária, era a 

proposta de uma comissão para estudar a melhor utilização das terras. 

Até aquele momento, então, a reforma agrária não era uma “questão” posta no 

plano político. O que havia era uma proposta de desenvolvimento para o campo, que 

acompanhasse o desenvolvimento industrial de São Paulo, nos moldes do discurso 

cepalino, apontado por Stédille, sem ainda colocar a possibilidade da realização de 

                                                
13 STÉDILLE (1994, p. 309). 



 110 

qualquer forma de desapropriação ou assentamento. Aliás, isto sequer estava esboçado 

no Plano de Ação. Tanto assim que, em junho de 1959, Carvalho Pinto foi capa da 

Revista Manchete, com a seguinte chamada “Carvalho Pinto já faz, em São Paulo, 

Reforma Agrária”. 

Entretanto, por paradoxal que possa parecer, a reforma agrária não estava posta. 

Nem mesmo o esboço da idéia de revisão agrária. O que a própria Revista Manchete 

chamou em seu título de “Reforma Agrária” não era mais do que a diminuição do 

imposto para aquisição de pequenas propriedades: 

Outra isenção era igualmente indispensável para o Governo Paulista executar 
seu plano de reforma agrária: a que permite a aquisição da pequena propriedade rural. 
Nos termos de um projeto remetido à Assembléia Legislativa, os imóveis rurais, até o 
valor de Cr$ 200 mil, estarão isentos de imposto de transmissão, quando se destinem à 
exploração direta do comprador. As propriedades, além desse valor, até Cr$ 600 mil, 
terão direito a uma redução proporcional do imposto. Além de facilitar a aquisição de 
pequenas glebas, essa providência ajuda a nelas fixar o agricultor.  

... A orientação seguida pelo Professor Carvalho Pinto demonstra que a reforma 
agrária não significa essencialmente a distribuição ou fragmentação de terras e pode 
ser operada através de processos ‘evolucionários e não revolucionários’. 

Há poucas semanas, o Governador remeteu um projeto à Assembléia 
Legislativa. Só depois foi notada a sua importância como passo inicial da reforma. 
Determinava ele simplesmente a isenção do imposto territorial rural para propriedade 
cuja área não excedesse de vinte alqueires, no abastecimento dos grandes centros de 
consumo. Nelas se encontram as chácaras, granjas, sítios e pequenos pedaços de terra 
onde se cultivam as hortaliças, as frutas e os cereais e onde se obtêm as aves e os ovos. 
Elas são a base dos chamados “cinturões verdes”, que devem circundar as cidades 
consumidoras.14 

É notável verificar que a pequena propriedade era valorizada em função do 

abastecimento das cidades. O primeiro discurso da Revisão Agrária se deu neste 

sentido: como promotora do desenvolvimento da agricultura, no “nível exigido” pela 

indústria paulista. 

O que estava posto, portanto, era a idéia da modernização, a idéia de que a 

agricultura deveria dar subsídios para o desenvolvimento da indústria nacional. O 

Secretário da Agricultura, José Bonifácio Coutinho Nogueira, fazia questão de deixar 

essa questão clara em seu discurso: 

                                                
14 Revista Manchete, reportagem de capa. Edição de 06/06/1959. 
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Perdoe-me a imodéstia, mas foi puramente pessoal, porque eu sempre fui muito 
preocupado com a agricultura, lia muito, e exatamente por estar no mesmo ambiente, 
dentro da própria Secretaria eu percebi que nós estávamos adotando um processo de 
industrialização. O ITAL foi criação nossa, o ITAL é a semente da agricultura 
industrializada no Estado de São Paulo, tudo o que se fez depois para industrializar a 
agricultura nasceu do ITAL. Assim, vi logo a incoerência de que nós estávamos 
criando um processo de industrialização e deixando a agricultura como extensiva do 
outro lado, na outra ponta. Assim, nasceu dessa colocação, dessa contradição, a 
idéia: o que fazer? Evidentemente entraram os técnicos que trabalhavam com a gente 
na Secretaria, cada um com a sua posição... e amadurecemos a idéia de fazer... a 
idéia surgiu basicamente no programa que nós fizemos. Não podíamos deixar a 
agricultura extensiva como fornecedora de substância para alimentar o processo, 
então surgiu a seguinte pergunta: o que fazer? Solução encontrada: transformar em 
intensiva e para transformar em intensiva precisava mexer na estrutura, para mexer 
na estrutura, de novo: o que fazer? Aí realmente nós fizemos. Diante dessa colocação, 
nossa idéia passou a ser boa, muita gente colaborou, com prós e contras e tudo o 
mais que a política pode proporcionar. Mas acredite que o ponto fundamental era: 
sem uma nova estrutura a industrialização não existe, a agricultura extensiva não 
leva à industrialização. Nós hoje temos um processo de industrialização que vai bem, 
mas só em determinados setores, não conseguiu ser universalizada por falta de uma 
estrutura adequada. 

Essa era exatamente a base da concepção cepalina, de que o 

subdesenvolvimento seria superado com a modernização. No Plano de Ação do 

Governo Carvalho Pinto há um capítulo com o título “Análise da Economia Paulista”, 

mostrando que a renda interna do Estado de São Paulo correspondia a cerca de 31% do 

total do país.  

Assim, sendo São Paulo o “Estado mais desenvolvido” do Brasil, deveria ter 

uma agricultura não só compatível com sua indústria, mas também promotora de seu 

desenvolvimento industrial. Esta era, portanto, a concepção do Governo do Estado de 

São Paulo. Segundo Poker (1988, p. 4-5) 

... tentativa de aplicação de uma certa teoria de desenvolvimento econômico 
sugerida pela CEPAL para a América Latina, que neste tempo arrebanhou em sua 
defesa um sem número de intelectuais e políticos em sua defesa, entre eles o próprio 
José Bonifácio Coutinho Nogueira, então Secretário da Agricultura do Estado de São 
Paulo, responsável pelo Projeto. 

Esta teoria cepalina, num breve enunciado era fundamentada na idéia que o 
subdesenvolvimento dos países da América Latina – entre eles o Brasil – era causado 
pela dualidade de sua economia. Isto quer dizer que: de um lado existia um setor 
extremamente dinâmico, rentável e eficiente, que, industrializado, produzia bens de 
consumo para o mercado interno e se localizava nas cidades de maior população. Do 
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outro lado, existia um setor agrário-exportador, que produzia e exportava produtos 
primários e fornecia alimentos para o mercado interno. Essa produção porém, era 
realizada através de técnicas ultrapassadas e sem nenhuma mecanização. Isto fazia 
com que além deste setor gerar pouca renda, ainda freava o desenvolvimento da 
indústria urbana que se via obrigada a pagar cada vez maiores salários a seus operários 
devido ao alto custo de sua produção causado pela impotência do setor agrário de 
fornecer os alimentos em quantidade aceitável. 

A equipe escolhida para formar a Secretaria da Agricultura era toda ela 

comprometida com a idéia de desenvolvimento do país. Era composta, em sua maioria, 

por jovens que faziam parte da burguesia paulista e que simultaneamente acreditavam 

na possibilidade de desenvolvimento do país, com independência em relação aos 

países do primeiro mundo, assim como o próprio Carvalho Pinto também acreditava. 

Segundo Plínio de Arruda Sampaio: 

Era difícil você dizer de quem era a idéia, porque era um verdadeiro comércio de 
idéias.  Tenho impressão de que partiu da turma do José Bonifácio, que deve ter 
falado com o pessoal do Plano de Ação, pois existia uma comunicação muito estreita, 
porque o assessor chefe dele que era o Paulo Vanzolini. Era o homem da cabeça, do 
pensamento dele, era muito ligado ao Ivan Milton Teixeira e ao Diogo Gaspar, os 
dois eram de Harvard. Eles tinham lá uma grande comunicação entre eles, imagino 
que deve ter surgido do Vanzolini ou do pessoal lá da assessoria dele... De toda 
maneira, a impressão que eu tenho é que não saiu do Plano de Ação para lá, saiu de 
lá para o Plano de Ação, porque o método que nós tínhamos era o seguinte: nós não 
vamos fazer o Plano e jogar para as secretarias, nós vamos pedir para as secretarias 
que nos digam o que elas achavam, como é que elas estavam vendo, e a partir daí nós 
faríamos o plano. Deste modo, nós fomos recolhendo de todo mundo, nós não 
tomamos nenhuma iniciativa direta, entendeu? Nós fazíamos, eventualmente 
sugestões. O método foi outro, o que, aliás, eu acho que era um método super 
correto... e ele [Paulo Vanzolini] era amigo do José Bonifácio, os dois são da mesma 
geração, foram colegas de colégio, eles têm uma relação pessoal estreita. O José 
Bonifácio levou ele para lá e ele foi um sucesso, era e é uma grande cabeça. Tenho a 
impressão de que essa idéia era dele, mas ali tinha uma outra figura que era o José 
Gomes da Silva, do Cetrec. Tinha também uma outra figura muito boa, que era o Ivan 
Cajueiro. A equipe do José Bonifácio era excelente, foi a melhor equipe que tivemos... 
todos eles progressistas, o José Gomes era um fazendeiro riquíssimo também, mas era 
um progressista, eles eram conservadores progressistas, o José Gomes evoluiu para 
uma posição de esquerda. Acabou então evoluindo para uma posição de esquerda, 
era uma pessoa maravilhosa. O Ivan Cajueiro saiu do Brasil em 64 e foi ser técnico 
da ONU. Eles não tinham nada contra ele, mas ele não achou graça naquilo, foi 
trabalhar fora, era um grande técnico. O José Gomes foi para o IBRA convidado pelo 
Castelo Branco, aí brigou lá e foi embora... eu tenho a impressão que esse grupo  que 
articulou a Revisão Agrária... 
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Como já foi apontado, até junho de 1959 não havia uma proposta concreta do 

Governo do Estado para uma reforma agrária (no sentido de desapropriações e 

assentamentos). Entretanto, esse quadro mudou completamente de figura poucos 

meses depois. 

Sem dúvida nenhuma, o que acabou por determinar a Lei de Revisão Agrária tal 

como ela foi proposta, quer dizer, como uma Lei que envolvia desapropriações e 

realização de assentamentos a partir da cobrança progressiva do Imposto Territorial 

Rural, foram as ações dos movimentos sociais. Em outras palavras: o conflito de 

classes aflorou e passou a ficar latente. Nesse sentido, o conflito do Arranca Capim e 

também a ocupação da Fazenda Santa Helena tiveram um papel preponderante.  

Como mencionei, os conflitos do Arranca-Capim tiveram início em julho-

agosto de 1959 e a ocupação da Fazenda Santa Helena ocorreu em março de 1960. 

Foi como se esses movimentos tivessem, do ponto de vista do governo, 

apontado para o fato de que a questão agrária não era apenas uma questão nordestina, 

os conflitos de classe não eram uma questão de atraso, como os enxergava, por 

exemplo, o Secretário da Agricultura: 

... a revolução do Julião15... não era a minha, então a gente estava com outra cabeça, 
mas era um processo político, puramente político, que tomou todo o Nordeste, porque 
lá realmente, talvez porque a gente aqui seja mais adiantado não tenha tido os 
problemas que eles tiveram lá... 16  

Nas palavras do Secretário de Agricultura, bem como nas publicações e 

declarações oficiais da época, como indiquei, a influência dos conflitos em São Paulo 

na proposição da Lei de Revisão Agrária não aparece diretamente. Entretanto, a maior 

evidência da influência dos movimentos sociais na decisão pela Lei de Revisão 

Agrária é a escolha das áreas destinadas aos assentamentos, como foi visto no item 

anterior e como ficou explícito no Mapa 17 – Geografia dos Conflitos Sociais no 

Campo em São Paulo (1945-1964).  

                                                
15 Ele se refere a Francisco Julião, das Ligas Camponesas. 
16 Entrevista com José Bonifácio Coutinho Nogueira. 
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Nota-se no Mapa 17 que das cinco áreas destinadas à Lei de Revisão Agrária, 

em três delas estavam havendo conflitos – notadamente violência contra camponeses e 

também mobilização política camponesa. Nota-se também uma grande aglutinação de 

conflitos em torno dos municípios de Marília, Jaú e Meridiano, neste período. 

Plínio de Arruda Sampaio, subchefe da Casa Civil do Governo Carvalho Pinto, 

foi o único que abordou diretamente a questão da influência dos conflitos no campo, 

em especial do Arranca Capim, na proposta da Lei de Revisão Agrária: 

... nesse período, nós tivemos uma ocupação forte de terras em Santa Fé do Sul. O 
Carvalho Pinto mandou o Paulo Vanzolini para lá. Essa missão que o Carvalho Pinto 
lhe dera, era para ele ir até Santa Fé junto com a tropa. Ele acampou com a tropa; 
mandava diariamente um telegrama para o Carvalho Pinto. Mandava um telegrama 
dizendo o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, pegando instrução, contando o 
resultado de medidas. Paulo Vanzolini monitorou a solução pacífica do conflito 
dando uma outra área para onde eles pudessem ir. Enfim, evitou um massacre, a 
briga era com aquele Euclides Jales, com aquela gente. Tudo isso foi o clima, e 
dentro desse clima eles fizeram aqui um processo para assentar, acho que eram oito 
mil famílias, uma coisa assim. 

Portanto, foi em função da pressão dos movimentos sociais que a proposta de 

Revisão Agrária foi elaborada, pois, antes do Movimento Arranca Capim e da 

ocupação da Santa Helena, a proposta não apareceu esboçada nem no Plano de Ação 

do Governo (com todos os detalhes que tinha) e nem na reportagem de capa da Revista 

Manchete, que indicava no título que Carvalho Pinto estava fazendo Reforma Agrária. 

Esses conflitos, em São Paulo, mostraram-se como “a ponta de um iceberg” da 

movimentação no campo brasileiro – nesse estado, inclusive – e, ainda, contando com 

a ação do Partido Comunista do Brasil, o que fez com que a sua interpretação pelas 

classes dominantes julgassem que eles eram “perigosos”. 

O contexto da Guerra Fria, e evidentemente a expansão do comunismo em 

diversos países, particularmente em Cuba, colocaram na ordem do dia para as elites 

capitalistas a obrigatória contenção dos movimentos sociais nos países aliados aos 

Estados Unidos. 



 115

A reforma agrária apareceu, portanto, como um instrumento fundamental para 

conter esses movimentos sociais e, evidentemente, conter também a possibilidade de 

revolução socialista em outros países. Passou a haver naquele momento histórico uma 

pressão direta para que os países latino-americanos alterassem sua estrutura fundiária.  

Tinha-se, portanto, três questões preponderantes na proposição da Lei de 

Revisão Agrária: a primeira era o entendimento da necessidade de modernizar a 

agricultura, para que a indústria seguisse desenvolvendo-se; a segunda, que me parece 

central e decisiva na mudança de direção com relação à Lei, que foram os conflitos no 

campo em São Paulo, e, a terceira, que evidentemente estava atrelada às duas 

anteriores, era o pacto político-econômico do Brasil, e particularmente do Estado de 

São Paulo, com os países desenvolvidos, diretamente com os Estados Unidos. Esse 

pacto, que envolvia empréstimos junto ao BIRD (Banco Interamericano de 

Reconstrução e Desenvolvimento), estava também assentado na realização de 

mudanças sociais básicas, de modo a frear os possíveis processos revolucionários. 

Esse pacto esteve relacionado com a Aliança para o Progresso; Plínio de Arruda 

Sampaio, em seu depoimento, mostrou com clareza a importância tanto dos conflitos 

no campo quanto do pacto realizado naquele momento: 

... o que eu posso dizer para você é isto; havia um processo, uma certa pressão aqui 
no diagnóstico que o pessoal tinha feito: não tinha mais terra para ir e, portanto, era 
necessário utilizar melhor as terras que já estavam integradas na economia, que já 
tinham infra-estrutura, que já tinham tudo, a idéia que surgiu foi essa idéia de você 
fazer através do Imposto Territorial Rural. O que eu posso dizer para você é que isto 
foi uma batalha, uma batalha. Nesse período nós tivemos uma ocupação forte de 
terras em Santa Fé do Sul, o famoso Jofre, o famoso líder Jofre Soares. [...] O outro 
lado que eu acompanhei disso, que como era muito dentro do que eu estava 
querendo... o Plano tinha recursos do BIRD, porque isso também [...] pegou uma 
parte do Kennedy. Portanto, já era parte do plano da Aliança para o Progresso. A 
idéia era essa, nós incorporamos. 

O pacto feito entre os países latino-americanos e os Estados Unidos, expressou-

se de forma concreta na “Carta de Punta Del Este”, que, segundo José de Souza de 

Martins (1990, p. 93-4) foi: 
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... como se sabe, um documento produzido por pressão do governo americano e da 
Aliança para o Progresso tendo em vista obter dos governos latino-americanos 
medidas que modificassem a estrutura fundiária e aliviassem as tensões que pudessem 
conduzir a revoluções como a cubana. 

José Gomes da Silva, que fazia parte da equipe de José Bonifácio Coutinho 

Nogueira, em seu depoimento17, ao falar sobre a proposição da Lei de Revisão 

Agrária, deixou claro que em seu entendimento a posição do então Secretário de 

Agricultura estava relacionada à orientação dada pela Aliança para o Progresso. Ele 

chamou a atenção para o papel que tiveram Plínio de Arruda Sampaio, José Bonifácio 

Coutinho Nogueira e Diogo Gaspar, apontando aquilo que ele acreditava ter “movido” 

cada um deles: 

Todo mundo vê o Plínio como um ex-promotor público e nunca como um executivo. 
Mas na verdade ele foi o encarregado da execução do Plano de Ação do Carvalho 
Pinto. Do Plano de Ação resultaram o Ceagesp, rede de silos, Centro de Treinamento 
de Campinas, ITAL e uma série de  novas políticas para a agricultura. E o Plínio, 
esse sim, é um progressista e tinha idéias bastante claras sobre a questão da terra 
devido a sua experiência de promotor público em Sertãozinho. Sertãozinho, você 
sabe, é próximo de Guariba, uma área de cana-de-açúcar e que tinha algumas lições 
da estrutura agrária. A grande transformação das fazendas de café e pequenas 
plantações de algodão de sitiantes e depois o engolfamento dessas áreas pelas usinas 
de açúcar. O Plínio viveu um pouco dessa história, então ele era a figura central. De 
onde isso se desencadeou. A segunda figura é um nordestino chamado Diogo Gaspar, 
que foi... um economista do Banco do Nordeste. Trabalhou na FAO, e ele trouxe dos 
EUA, quando veio trabalhar na equipe do Carvalho Pinto, um exemplar do Relatório 
de Progresso que as Nações Unidas fazem a cada 3 anos sobre Reforma Agrária: 
“Problems in law reform”. Eles publicam isso regularmente... E ele trouxe o primeiro 
exemplar. E o relatório foi lido pelo José Bonifácio Coutinho Nogueira, que era 
advogado, jovem, que foi presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, da UNE e 
era da alta aristocracia campineira. O Bonifácio, em função da idade, era sensível, 
embora ele não pudesse ser considerado um progressista. Mas é a tal história da 
influência, do meio em que a pessoa vive. Ex-presidente do XI de Agosto, 
naturalmente tinha tendências progressistas, enquanto estudante, enquanto jovem, até 
enquanto Secretário da Agricultura. Só abrindo um parênteses, eu comparo esta 
história do Bonifácio com a do Roberto Campos depois no Estatuto da Terra. Por que 
um conservador como Roberto Campos falava em questão agrária? Porque o meio em 
que ele vivia em Washington, embaixador do Brasil, na época do Kennedy, da Aliança 
para o Progresso, era modismo falar em Reforma Agrária. 

José Gomes da Silva também falou diretamente da Aliança para o Progresso, da 

exigência de reformas sociais para a obtenção de empréstimos e da influência da 
                                                
17 Depoimento cedido à Profa. Célia Ap. F. Tolentino, em 21/09/1989. 
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própria CEPAL na formação de grupos responsáveis pela reforma agrária nos países 

latino-americanos: 

Dentro da Aliança para o Progresso o governo norte americano resolveu só financiar 
projetos, tanto através da [?] como do BID para os países que fizessem algumas 
reformas: habitação, saneamento básico e reforma agrária. Então quando um 
governo ia lá pedir dinheiro para construir uma usina, do Paranapanema, por 
exemplo, ouvia: “Nós soltamos o dinheiro para a usina se simultaneamente houver 
um programa de educação e reforma agrária”. Como não tinha gente preparada para 
a Reforma Agrária, foi criado simultaneamente a esse programa um núcleo chamado 
CIDA – Comitê Interamericano de Desenvolvimento Agrícola, formado pela Cepal, 
pelo BID, pela OEA, pela FAO... Eles começaram a dar cursos para formar 
executivos em reforma agrária, administradores em programas de reforma agrária. 

O próprio José Gomes da Silva revelou neste depoimento que o início de sua 

carreira como a pessoa de referência para a reforma agrária foi justamente por ter feito 

esse curso como membro da equipe de José Bonifácio Coutinho Nogueira. Ele 

solicitou ao Secretário para ser o representante brasileiro a fazer o 3º curso de reforma 

agrária - (o primeiro foi no Chile e o segundo na Colômbia) - que foi realizado pelo 

CIDA em Campinas. 

José Gomes da Silva e Plínio de Arruda Sampaio deixaram claro, nos 

depoimentos que deram, a importância dos movimentos sociais e, ao mesmo tempo, a 

cobrança de que os países latino-americanos realizassem a reforma agrária, para que se 

evitasse a revolução. 

Entretanto, o papel dos conflitos sociais foi sistematicamente negado nas 

demais declarações oficiais, como já foi apontado. De acordo com Poker (1988, p. 4): 

... a luta pela terra... devido à dimensão que adquiriu neste tempo, mereceu atenção 
especial por parte do Estado. Tão especial que talvez fosse a Revisão Agrária 
promovida pelo Estado de São Paulo uma resposta aos movimentos de luta pela terra 
neste período. Muito embora reconhecesse a força deste movimento, o Estado, em 
declarações veiculadas pela imprensa nesta época persiste em afirmar que “a Revisão 
Agrária é proveniente apenas da vontade do Estado”. 

Ocorre, portanto, que os conflitos no campo, enquanto conflitos de classe dos 

camponeses em oposição à burguesia e aos grandes proprietários de terra, colocaram a 

essas duas classes sociais e, evidentemente ao Estado (representante dos interesses de 

ambas), a necessidade de um posicionamento quanto à questão agrária. 
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Havia o território em conflito e o Estado foi obrigado a se posicionar e a dar 

respostas à classe social que se mobilizava. 

Em agosto de 1959 eclodiu o Movimento do Arranca Capim, em novembro 

deste mesmo ano foi realizada a “Semana de Reforma Agrária” organizada pela 

Secretaria de Agricultura e pela Sociedade Paulista de Agronomia. A “Semana de 

Reforma Agrária”, por paradoxal que possa parecer, foi realizada na sede da Sociedade 

Rural Brasileira. A sessão de abertura foi presidida pelo Secretário de Agricultura José 

Bonifácio Coutinho Nogueira; segundo o jornal A Gazeta, de 24/11/1959, o Secretário 

“lembrou o conceito firmado em assembléia da ONU, no sentido de que a reforma 

agrária é um imperativo do mundo moderno. Dentro desse espírito, acentuou, não se 

pode recusar o debate desse problema...”. 

É bastante significativo que a “Semana da Reforma Agrária”, proposta pela 

Secretaria de Agricultura, tenha sido realizada na sede da Sociedade Rural Brasileira; 

o próprio Secretário de Agricultura era membro da Sociedade Rural. Havia da parte do 

Governo a tentativa de convencer os latifundiários da necessidade de reforma agrária, 

pois, como de fato ocorreu, a reação à Revisão Agrária foi grande. 

Esse quadro começava então a reforçar cada vez mais, no discurso oficial, a 

necessidade de uma reforma agrária “evolutiva”, ou como havia falado Carvalho Pinto 

na reportagem da Revista Manchete: “fazer um processo ‘evolucionário’ ao invés de 

‘revolucionário’”.  

Em sua intervenção na Semana da Reforma Agrária, o Secretário da Agricultura 

ressaltou, para concluir seu discurso, que: “a agricultura deve colocar-se na vanguarda 

dos empreendimentos sociais e econômicos. Por isso a agricultura deve atentar para o 

problema da reforma agrária, não ignorando, antes pugnando por soluções 

democráticas e dentro de um processo evolutivo”. 

As tensões postas pela Guerra Fria, sobretudo após os conflitos no campo em 

São Paulo, tornaram-se cada vez mais latentes. Uma das reportagens do Correio de 

Marília expressava esta questão de uma maneira muito clara: 
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O trabalhador rural não pode mais vegetar nas dificuldades que o inferiorizam. O 
Governo de antemão reconhece. Os proprietários das Glebas sem cultivo devem 
reconhecer também. Com a expansão demográfica, que aumenta a letargia dos 
trabalhadores e tumultua de gravarmos a assistência, mais dia menos dia, eles irão 
buscar com suas próprias mãos, a terra para manter-se e contribuir para o 
desenvolvimento da lavoura. (POKER, 1988, p. 9). 

A revisão agrária começava então a ser defendida como um instrumento de paz 

no campo, de paz social. Cada vez mais, tornava-se evidente sua proposição em função 

da expansão dos movimentos sociais. 

Em sua mensagem à Assembléia Legislativa, o Governador expressou sua idéia 

de fixação do homem no campo associada ao desenvolvimento para evitar o “atraso” e 

superar o subdesenvolvimento. Segundo Caio Prado Jr.18, ao se referir ao projeto de 

Revisão Agrária (1987, p. 128): 

Trata-se, acreditamos, da primeira instância de um governo oficialmente 
propor, no Brasil, a adoção de medidas que pelo menos em princípio objetivam 
reformar a estrutura agrária. É isso o reconhecimento oficial - e note-se que partido de 
um governo essencialmente conservador - de que a gravidade do problema agrário 
atingiu tal ponto que não é mais possível adiar as soluções necessárias. É possível que 
para muitos essa iniciativa do governo de S. Paulo constitua uma surpresa. 

Caio Prado considerava a ação do governo do estado de São Paulo de maneira 

muito positiva, embora ponderasse que se tratava de um governo “conservador”, o que 

corrobora sua visão de que o Estado agia em resposta aos conflitos sociais. 

A proposta de Lei era intitulada “Revisão Agrária” que, como se verá, de fato 

significava “rever”. Era justamente uma proposta para evitar a transformação da 

sociedade por meio de uma revolução socialista e responder ao conflito de classe. 

A propriedade da terra, evidentemente, no momento da aprovação da Lei, não 

foi colocada em "jogo", pois, por um lado a reforma agrária era planejada como um 

meio de alcançar o desenvolvimento, e, por outro, como forma de arrefecer as ações 

dos movimentos sociais no campo. Esta concepção pode ser observada pela matéria 

intitulada “Sem Reforma Agrária Teremos a Revolução” publicada no jornal A Gazeta, 

                                                
18 Esse texto foi extraído do 3º capítulo de sua obra intitulado “A Reforma Agrária e o Momento Nacional”, que 
foi publicado originalmente na Revista Brasiliense, nº 29, maio-junho de 1960, no qual ele fez uma análise do 
Projeto de Revisão Agrária, portanto, meses antes da Lei ser aprovada. 
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de 19 de novembro de 1963, pelo ex-Secretário da Agricultura, após o final do 

governo: 

Da experiência cubana, aproveite-se a sua lição histórica. Se os seus resultados 
não são encorajadores, é preciso que os latifundiários de outras regiões não 
permaneçam irredutíveis ao progresso, como os seus colegas da ilha. Se 
permanecerem cegos à realidade dos tempos modernos, deixarão suas nações diante da 
trágica opção de terem de escolher entre sucumbir asfixiada pela estagnação ou morrer 
vitimadas pela revolução social. Muito antes de Fidel Castro, um destacado sociólogo 
norte-americano, da Universidade de Minnesota, Lowry Nelson, já demonstrava ser 
impraticável a subsistência de uma estrutura agrária aristocrática, dominada por 
algumas poucas famílias e consórcios estrangeiros. As classes dirigentes de Cuba, 
porém, deram-lhe as costas e prosseguiram no seu roteiro suicida. 

Diante do perigo suicida – sob o ponto de vista dos grandes proprietários - da 

revolução, a Lei de Revisão Agrária, embora não tivesse sido elaborada no sentido de 

colocar em questão a propriedade privada da terra, colocava em questão o uso que era 

feito dela: 

Lei N. 5994 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1960  
Estabelece normas de estímulo à exploração racional e econômica da 

propriedade rural e dá outras providências. 
Art. 1o. O Estado incentivará a exploração racional e econômica do solo e 

facilitará a aquisição da pequena propriedade rural, nos termos desta lei. 
Parágrafo único. Para os fins desta lei considera-se pequena propriedade rural 

aquela que, possuindo área mínima necessária para possibilitar a sua exploração 
econômica, não exceda os limites máximos fixados nos planos de loteamento para as 
diversas regiões do Estado, considerando ainda sua localização, objetivo econômico e 
social e as condições econômicas do proprietário. 

Art. 2o. Para a efetivação do disposto no artigo anterior, fica o Poder Executivo 
autorizado a: 

I- promover mediante loteamento, o aproveitamento de terras do Estado que se 
prestem à exploração agrícola ou pecuária e não estejam sendo utilizadas ou incluídas 
em planos de utilização para reflorestamento, proteção da fauna  e da flora ou em 
atividades de pesquisa ou fomento; 

II- desapropriar, para fins de loteamento ou reagrupamento, terras 
inaproveitadas, de preferência localizadas em regiões de maior densidade demográfica 
e dotadas de melhores vias de comunicação, e que preencham os requisitos do inciso 
anterior;  

III- adquirir, mediante compra ou doação, terras cuja situação e características 
justifiquem o seu aproveitamento para os fins desta lei...”. [SÃO PAULO (ESTADO) de 
São Paulo, Lei 5994/60, grifos nossos]  
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A terra destinada aos assentamentos seria adquirida apenas através de doação 

ou compra, não estava colocada a possibilidade de desapropriação com pagamentos 

através de títulos, pois o pagamento deveria ser feito em dinheiro. Nota-se na Lei que 

há preferência para lançar mão primeiro das terras públicas que não estivessem sendo 

utilizadas.  

A argumentação do Governo do Estado procurou ficar centrada na utilização da 

terra, de modo que ela fosse produtiva e portanto geradora de desenvolvimento. 

Quando a questão social era tocada, era no sentido de evitar uma revolução, ou seja,  

de que este conflito de classe não convergisse para uma revolução. Portanto, não 

visava diretamente solucionar um problema social que estava posto, mas evitar que 

esse problema deixasse de ser exclusividade dos pobres da terra e passasse a ser 

também um problema para os demais setores da sociedade, especialmente os 

latifúndiários. Em outras palavras: objetivava conter o conflito de classes para que este 

não se transmutasse em uma alteração total da sociedade. 

Esta questão pode ser vista no primeiro artigo da Lei que se refere à 

“exploração racional e econômica do solo”19. O objetivo central estava no solo e na 

sua melhor utilização e não, embora também paralelamente, na melhoria da vida dos 

trabalhadores rurais e suas famílias, que porventura viessem a se beneficiar com a 

aplicação da Lei. 

Este princípio, portanto, estava em consonância com a visão do então Secretário 

da Agricultura, José Bonifácio Coutinho Nogueira, expresso em uma entrevista 

concedida por ele, em 1997, ao jornal O Estado de São Paulo, em que discutia a 

questão agrária e o MST20: 

                                                
19 Podemos também, nesse sentido, observar este texto do "Relatório de Análise e Divulgação da Fazenda 
Capivari" produzido em 1970, por uma empresa de consultoria, a pedido do ARA - Assessoria de Revisão 
Agrária - órgão criado para executar a Lei de Revisão Agrária: "Essa lei objetivava a transformação, anualmente, 
de 500 a 1000 lavradores sem terras, em pequenos empresários agrícolas, através da venda de lotes 
racionalmente dimensionados”. (ARA, 1970, p. 11, grifo nosso) 
20 Entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, de 27/04/1997, p. A-28. 
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OESP: O senhor diz que os contemplados com lotes precisam ser muito bem 
qualificados. Mas, para o MST, quem marcha com ele está naturalmente qualificado. 
Como fica isto? 
Nogueira: ... O raciocínio político seria atender a todos igualmente... O raciocínio 
técnico é o contrário: para evitar o insucesso do assentamento é preciso procurar gente 
qualificada, seja ela marchante ou não... 

O ex-Secretário, de certo modo, não vê na ação política do movimento a 

qualificação para o despertar para o trabalho no campo, pois a questão social, mesmo 

na atualidade (final da década de 90), não estava posta em seu discurso como ponto de 

partida para a reforma agrária. Assim, insistia na idéia da excelência, da capacidade 

individual de alguns. Nesse sentido, a reforma agrária passou de uma questão 

fundamentalmente social, política e econômica que é, para ser abordada no âmbito da 

funcionalidade técnica, de maneira que tivesse seu sentido político esvaziado. 

Assim, houve uma tentativa deliberada de suprimir o sentido político da Lei de 

Revisão Agrária nos depoimentos oficiais, em especial do Secretário de Agricultura, 

José Bonifácio Coutinho Nogueira. Tanto assim que, ao comentar sobre a mediação 

que Paulo Vanzolini fez nos conflitos de Santa Fé do Sul, utilizou a expressão “épocas 

de crise”, sem se referir diretamente aos conflitos: 

O Paulo Vanzolini era muito ligado a mim, trabalhava no meu gabinete, é uma 
inteligência fora do comum, um biólogo, não tinha nada com reforma agrária, nada 
com agricultura, mas aprendeu muito bem. Era a nossa ponta de lança nas épocas de 
crise. Quando tinha crise a gente tinha que mandar alguém para discutir e era o 
Paulo Vanzolini, que era muito inteligente, muito firme, o Paulo era uma figura.21 

Esta postura também ficou expressa no que diz respeito à escolha das áreas para 

os assentamentos da Lei de Revisão Agrária, e a recusa do Secretário de Agricultura 

em reconhecer a relação entre elas e os conflitos no campo em São Paulo. Muito 

embora aparecesse no discurso oficial o “perigo do comunismo”, em momento algum 

ele esboçou que os conflitos no campo em São Paulo influenciaram a proposição da 

Lei. Foi visto no item anterior que o Secretário, a respeito da Fazenda Santa 

Helena/Fazenda do Estado (aquela em que houve ocupação de camponeses liderados 

                                                
21 Entrevista que me foi concedida em 13/04/1999. 
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por membros do Partido Comunista) diz não se lembrar o porque de sua escolha. A 

esse respeito Tolentino (1992, p. 8) comenta:  

Segundo José Bonifácio Coutinho Nogueira, a escolha da Fazenda Santa 
Helena para o projeto piloto foi aleatória. Entretanto, sua própria fala se encarrega de 
enumerar diversos fatores que em conjunto anulam essa premissa a começar pela frase 
de que a área “era acima de tudo, escandalosamente improdutiva”. Escandalosamente 
improdutiva quer dizer que num contexto de mobilizações sociais por terra como era o 
caso dos arrendatários de Santa Fé do Sul e mesmo das Ligas Camponesas, manter 
aquela área inaproveitada era oferecer os flancos abertos para os trabalhadores 
organizados e seus mediadores.  

Em outro momento da referida entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, 

ainda tratando dos Sem-Terra, Nogueira fez a seguinte afirmação: “Eles vão ter, como 

empresários, de transigir. Não existe a profissão de revolucionário, a profissão que eles 

buscam é a de empresário agrícola” (grifo nosso). 

O ex-Secretário procurou diluir o sentido político dos movimentos sociais, 

transferindo para o Estado o mérito e a responsabilidade pela reforma agrária. Utilizou 

para isto uma forma em que transparece a idéia de que a reforma agrária deve ser feita 

segundo os objetivos determinados pelo Estado, onde, quando e da maneira que ele 

assim o determinar. Em outras palavras, deveria estar sob o controle do Estado, e só 

dele, pois é ele que detém as informações e meios necessários para realizar uma 

reforma agrária bem sucedida. 

De acordo com a Lei de Revisão Agrária [SÃO PAULO (ESTADO), Lei 5994, de 

30/12/1960], foi criado um Conselho de Revisão Agrária do Estado que deveria ser: 

... presidido pelo Secretário da Agricultura e composto pelos seguintes membros: 1 
representante da Sociedade Rural Brasileira, 1 representante das Associações Rurais 
do Estado de São Paulo, 1 representante da Sociedade Paulista de Agronomia, 1 
representante da Sociedade Paulista de Veterinária, 1 representante da Associação 
Paulista dos Criadores de Bovinos, 1 representante da Associação Paulista de 
Cafeicultores, 1 representante da Associação Paulista de Municípios, 1 representante 
da Ordem dos Economistas, 1 representante da União das Cooperativas do Estado de 
São Paulo, 1 representante do Conselho Florestal do Estado, 2 representantes da 
Universidade de São Paulo, sendo um deles do setor de Sociologia, 1 representante da 
Secretaria da Saúde Pública e da Assistência Social, 2 representantes da Secretaria da 
Fazenda e 2 representantes da Secretaria da Agricultura. [SÃO PAULO (ESTADO), 1960a 
e 1960b]. 
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Note-se que não há nesse grupo, que formava o Conselho de Revisão Agrária, 

nenhum agricultor como representante.22 

José Bonifácio referiu-se a empresariado agrícola, visão ligada à “técnica” e à 

“racionalidade”, termos que aparecem na Lei e que são cabíveis apenas na lógica de 

uma exploração agrícola capitalista e, como foi discutido, avessa à “racionalidade” 

camponesa. 

Essa visão centrada na técnica e no desenvolvimentismo, de acordo com José 

de Souza Martins, esteve presente na elaboração do Estatuto da Terra que, como será 

discutido neste capítulo, foi fruto direto da Lei de Revisão Agrária: 

A própria burguesia, inquieta com o aumento das tensões no campo, e com as 
concessões do governo, acaba de se manifestar sobre a questão fundiária falando numa 
nova ordem na agricultura. Procurando salvar ainda concepções que lhe são essenciais, 
como a de que as transformações no campo devem ser conduzidas por uma política de 
tributação e não de desapropriação, os empresários passam a classificar os 
proprietários de terra em “produtores de baixa renda”, “produtores profissionais” e 
“investidores patrimoniais”. Acentuando mais uma vez a empresa rural como a 
solução da questão agrária, a burguesia, entretanto, condena os investidores 
patrimoniais, os que compram terra como reserva de valor e objeto de especulação. É 
retomada, em outra escala, dos velhos pressupostos do IPES e dos princípios 
consagrados no Estatuto da Terra, uma reafirmação de posição, com ênfase porém na 
função social da propriedade. De certo modo, os empresários passam a distinguir entre 
terra de produção e terra de especulação, uma tendência que também se manifesta na 
Igreja. O documento dos empresários foi elaborado por técnicos e analisado e 
aprovado por fazendeiros, industriais e banqueiros, vários deles como representantes 
de poderosas associações de classe, como é o caso da Sociedade Rural Brasileira. 
Alguns, em nome da reprodução ampliada do capital, voltam a unir, se não suas 
forças, ao menos os seus pontos de vista (o documento dos empresários cita vários 
trabalhos de intelectuais de esquerda, enquanto que intelectuais de direita fazem aberta 
defesa das medidas do governo em relação ao campesinato) contra o campesinato ou, 
ao menos, contra a possibilidade de que um ponto de vista camponês tenha presença e 
eventualmente êxito no debate político que neste momento se trava no país. 
(MARTINS, 1990, p. 100-101) 

Fica claro, portanto, a mobilização da burguesia (e de parte dos grandes 

proprietários) em favor da propriedade economicamente produtiva como uma saída 

para evitar ou arrefecer o conflito de classe manifesto. Posicionam-se contra a 

                                                
22 WELCH (1999) apontou a inexistência da representação de trabalhadores rurais no Conselho de Revisão 
Agrária e apontou também para a discordância da ULTAB com relação à Lei, justamente neste sentido.  
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especulação da terra – o que fica claro no discurso do Secretário da Agricultura 

quando se refere à Fazenda Santa Helena como escandalosamente improdutiva e, 

também quando classifica os grandes proprietários especuladores como “agiotas da 

terra”, como será discutido. Como mostra Martins, em torno da proposta 

“modernizante de reforma agrária” aglutinam-se os setores, melhor diria, as classes 

sociais antagônicas ao campesinato, conduzindo um modelo que preservava seus 

interesses. 

O Estado buscava tirar “das mãos” dos movimentos sociais (camponeses) que 

se alastraram pelo país durante a década de 50 a possibilidade de dirigirem a reforma 

agrária – que envolvia uma concepção de justiça social e do questionamento do caráter 

da propriedade privada - trazendo sob o seu controle, e de acordo com as concepções 

que o legitimavam, qualquer tipo de transformação no âmbito social, de forma que a 

temida revolução não acontecesse. José Bonifácio Coutinho Nogueira assim afirmou: 

A experiência que se tem em todo mundo é que isso não é um problema político, tem 
que se induzir a mudança da estrutura, e não revolucioná-la. Pelos exemplos de 
reforma agrária mais radicais como foi o caso da Rússia, morreram milhões de 
pessoas, então foi inteiramente inútil, incompetente e desnecessário. Ao passo que o 
processo indutivo, através da via fiscal, leva que no fim de 20, 30 anos a estrutura 
seja outra, e 20, 30 anos na história de um país é zero, absolutamente irrelevante... 
Nós, naquela ocasião, estimamos uma dose média que crescia a partir de três 
assentamentos grandes e, chegaríamos, acho que no décimo ano, com alguma coisa 
como 20 ou 30 assentamentos porque os recursos eram obrigatoriamente retornados 
ao procedimento de assentamento. Então teríamos hoje já um número tão grande de 
assentados que não haveria problema social, haveria problemas administrativos 
inerentes à crise agrícola, que é um outro problema. Parece que a crise agrícola é só 
da estrutura agrária e não é. Hoje, a agricultura vai mal no mundo inteiro, ela é 
subsidiada no mundo inteiro, então não se pode dizer que seja um fato inteiramente 
político, como às vezes pensa-se caracterizar. O problema surgiu dessa indagação: se 
a estrutura está errada, o que se deve fazer? O que se deve fazer é um processo 
indutivo de agricultura familiar para melhorar a estrutura agrária. Havia naquela 
ocasião uma colocação política, foi uma luta bastante importante, o problema foi 
colocado, historicamente ele existe, tanto que você está aqui perguntando, mas 
lamentavelmente ficou na história. 23 

Entretanto, muito embora a Lei de Revisão Agrária não fosse revolucionar a 

estrutura fundiária do Estado de São Paulo e fosse uma proposta que não contrariava 

                                                
23 Entrevista realizada em 13/04/99. 
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os interesses da burguesia e de parte dos grandes proprietários, o seu advento causou 

um grande incômodo à classe dominante. A Lei foi recebida exatamente como se se 

tratasse de uma reforma socialista. Por isso a proposta inicial da Lei foi alterada 

durante as votações na Assembléia Legislativa. Segundo o ex-Secretário de 

Agricultura: 

Na Assembléia houve concessões... teve processo de negociação e algumas coisas 
pioraram, outras não, mas infelizmente não foi um processo imaculado. Tudo isso é 
do regime, todo processo legislativo, democrático, os grupos de pressão atuam, acaba 
tendo-se que fazer uma concessão. Não foi grave, mas existiram algumas concessões 
que eu não gostaria de ter feito. 

Várias associações de ruralistas posicionaram-se contra a Lei de Revisão 

Agrária, sob o argumento de que era ela uma lei de confisco e fundada em princípios 

socialistas. O texto a seguir foi extraído da Manifestação da Associação Rural de 

Ribeirão Preto sobre a Revisão Agrária: 

O projeto apresentado envolve duas finalidades distintas. Uma de caráter social, 
procurando fomentar o fracionamento da gleba sob planejamento técnico e assistencial 
da Secretaria da Agricultura, tornando mais acessível ao homem do campo a aquisição 
de terra, visando a criação de uma burguesia na agricultura. Outra, de natureza 
estritamente fiscal, pela qual objetiva a promoção de recursos para a execução do 
programa social, alterando a tributação rural vigente com a introdução de taxas 
progressivamente em função da área e adicionais cobrados de acordo com a menor ou 
maior utilização da terra. O único [?] relativo é o que poderia justificar a junção dos 
dois propósitos, incide na forma coercitiva da tributação, objetivando tornar 
desinteressante a conservação de grandes áreas, produtivas ou não.  

O puro e simples fracionamento da gleba, fórmula miraculosa alimentada pelos 
nossos economistas, especialmente aqueles que evoluíram dentro de um espírito 
socialista teórico parece trazer, segundo concluem, a desejada solução para o 
desequilíbrio econômico que se verifica nas atividades agrícolas e assim, com o 
manuseio artificioso dos quadros estatísticos, verdadeiros prismas de múltiplas facetas 
procuram provar que a concentração de áreas superiores à capacidade individual, 
notadamente nas áreas de maior densidade demográfica, reduzem a produção e 
cerceiam as possibilidades de rendimento individual... O projeto, quanto ao seu 
aspecto tributário leva a conclusão de expectativa e receio. Acreditamos que nem 
mesmo o órgão fazendário alcançou a extensão de poder que a lei lhe outorgou, 
permitindo um sangramento desmedido da agricultura, numa reprodução correta do 
odioso processo colonial, através de uma tributação sem descriminação, baseada na 
extensão das áreas e por meio de uma taxação progressiva, mal atendendo ao grau de 
aproveitamento da terra e sem um órgão controlador eficiente. 

As taxas previstas no projeto – sem desatender a que elas constituem ponto de 
partida para o imposto de renda e a taxa municipal de estradas de rodagem – 
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consideradas como moderadas, tornar-se-ão exageradas e asfixiantes ao se conjugarem 
com o disposto no artigo 25, que obriga à atualização do valor imobiliário rural. Outro 
não pode ser o sentido jurídico da exigência de “novas declarações para fins de 
lançamento”, o que implicará em compor o valor tributário, em consonância com as 
bases de fundo especulativo do momento, decorrência final e fatal do pavor da moeda 
insegura e não da rentabilidade do solo. (Grifos nossos)  

O documento revela a resistência expressa pela Associação com relação à Lei, 

alegando que a taxação do Imposto Territorial Rural, cobrado a partir do valor 

imobiliário da propriedade, seria “exagerado” e “asfixiante”, o que inviabilizaria a 

continuidade da grande propriedade, seja ela produtiva ou não. A argumentação ia no 

sentido de mostrar que os economistas responsáveis pela elaboração da Lei tinham 

uma formação socialista e que, portanto, não viam a realidade tal como era, 

acarretando a aplicação da Lei em um “sangramento desmedido da agricultura”. 

Ficava, assim, evidente a enorme reação dos grandes proprietários de terra à alteração, 

ainda que mínima, na estrutura fundiária do Estado. Reagiam, enquanto classe, à 

conquista camponesa, ainda que restrita. 

A Sociedade Rural Brasileira passou a se movimentar para evitar a aprovação 

da Lei de Revisão Agrária. Esta movimentação se deu em dois sentidos: um deles 

jurídico e, o outro, “midiático”, através de declarações públicas e artigos em jornais e 

revistas com uma argumentação de que a reforma agrária não era necessária e de que 

os “analfabetos” do campo não conseguiriam sobreviver, não teriam “competência” de 

“administradores”. Segundo Cardozo (1991, p. 53): 

Ao mesmo tempo em que ganha grande repercussão, os debates sobre o caráter 
limitante da agricultura frente ao acelerado desenvolvimento econômico que se 
verifica a partir dos anos 50, a Sociedade Rural Brasileira inicia uma campanha cuja 
finalidade era de demonstrar a importância do latifúndio na economia nacional, 
contrariando qualquer tipo de parcelamento de terras e direcionando a reforma no 
sentido de “industrialização” da agricultura, ou seja, fomentação da mecanização. 

Na Revista da Sociedade Rural Brasileira, um de seus sócios - em janeiro de 

1960, na mesma edição em que a Revista trouxe a reportagem sobre a Semana de 

Reforma Agrária, realizada em sua sede - afirmou em um artigo sob o título “A 

propósito de Reforma Agrária”: 
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Assim, vejo eu, agricultor, esse cenário...: 
Subdivisão das terras: Isso vem acontecendo naturalmente através de heranças. 

Também os pesados impostos sobre as rendas, limitando a capacidade econômico-
financeira individual tende ao fracionamento das propriedades agrícolas ou à 
constituição de companhias, conduzindo à socialização capitalista. Mas, com o 
advento da mecanização agrícola, inicia-se também a aglutinação das áreas de terras 
para formarem fazendas suficientemente amplas, capazes de compensarem os capitais 
empatados em grandes e dispendiosas máquinas. 

A idéia da desapropriação, mesmo remunerada, de grandes propriedades para 
dividi-las e entregá-las a famílias de lavradores não é aconselhável. Há muita terra 
devoluta para esse fim. O fato do indivíduo trabalhar a terra não o faz técnico nem 
comerciante. Enormes porcentagens de nossos operários rurais são analfabetos. Sem 
dúvida há alguns operários capazes de cuidarem eficientemente de pequena 
propriedade agrícola.24 (Grifos nossos) 

O argumento do membro da Sociedade Rural Brasileira direcionava-se no 

sentido de “provar” que a grande propriedade é que era produtiva e, além do mais, ela 

já era parcelada com a herança! Deixa transparecer também que “analfabetos” não 

teriam a capacidade “técnica” necessária para administrar uma propriedade: deixa 

transparecer seu preconceito/posição de classe, recusando-se a admitir quaisquer 

conquistas do campesinato. Por fim, vê-se que a desapropriação, feita em dinheiro, era 

terminantemente negada. 

No mês de fevereiro de 1960, a Revista da Sociedade Rural Brasileira voltava à 

questão com um artigo cujo título era “Ainda a divisão de nossas terras”. A palavra 

“ainda” no título do artigo denota com clareza irrefutável que os fazendeiros 

recusavam-se a ceder ao debate da Revisão Agrária. De acordo com Cardozo (1991, p. 

62): 

Em outro artigo da Revista da SRB, fevereiro de 1960, José de Queiroz Telles, 
associado da mesma, chamava a atenção para a incoerência de uma Reforma. Segundo 
o mesmo, não eram as grandes propriedades responsáveis pela baixa produção 
agrícola, mas sim, a falta de uma política agrícola, bem estruturada pelos governos 
brasileiros de forma que além de créditos, os mesmos fossem beneficiados com apoio 
técnico e treinamento da mão-de-obra, que segundo ele, não dispunha de 
conhecimentos necessários para a boa exploração da terra. Segundo ele, a proliferação 
de pequenas propriedades, ao contrário do que se pensava, só traria diminuição da 
propriedade, haja visto que os mesmos não portavam os conhecimentos básicos para 
uma exploração adequada e produtiva da terra. Segundo ele podia-se perceber tais 

                                                
24 Revista da Sociedade Rural Brasileira, Janeiro de 1960 (CARDOZO, 1991). 
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problemas à medida que se tornava cada vez mais visível o abandono da terra, pois 
tais trabalhadores e a posterior migração para as cidades em busca das fábricas e do 
salário-mínimo...  

Diante da reação à Lei de Revisão Agrária, o Governo do Estado lançou mão de 

um esforço “publicitário” para esclarecer o cunho não socialista da Revisão Agrária. 

Aliás, ao contrário do que afirmavam os opositores da Lei, nas declarações e 

publicações oficiais a respeito da Revisão Agrária havia reiteradamente afirmações de 

que a proposição da Lei ia justamente no sentido de evitar uma revolução socialista. 

A Secretaria da Agricultura publicou um livreto em 1960, intitulado a Revisão 

Agrária. Nesta publicação havia uma série de dados sobre o campo em São Paulo, em 

que ficou expressa a enorme desigualdade da estrutura agrária do Estado, o grande 

número de lavradores que não trabalhavam em terras próprias e o quão minimamente a 

Revisão Agrária25 começaria a tocar nesse problema: 

estudos realizados entre nós mostram que dos 1.392.000 trabalhadores rurais que 
mourejam no Estado de São Paulo, apenas 350.000 exercem suas atividades em terras 
próprias ou pertencentes a suas famílias. “Mais de 1.000.000 de trabalhadores rurais 
labutam em terras que não são suas”, diz o economista rural Ruy Miller Paiva, - o que 
é pior – sem qualquer vislumbre de um dia virem a ser proprietários, nas atuais bases 
de salários vigorantes no meio rural. Este quadro poderá levar o país a verdadeiras 
agitações sociais. Sem pretender resolver a questão de todos, mas até mesmo de uma 
pequena parcela deles, a revisão agrária criará um mecanismo, embora modesto, que 
abra novas perspectivas àquela grande massa de trabalhadores rurais. 

Mesmo assim, a reação à Lei de Revisão Agrária por parte dos ruralistas foi tão 

grande que José Gomes da Silva a chamou de “comoção”. A equipe do governo 

chegou a preparar um trem que ia de São Paulo a Presidente Prudente, parando em 

diversas cidades para “esclarecer” o caráter da Lei. Seu depoimento26 é revelador: 

Quando veio aquela tremenda reação ao Projeto eu fui um dia na Secretaria , (os 
diretores despachavam com o Secretário) eu fui lá e o Zé Bonifácio tava com a mão 
na cabeça, completamente arrasado: “- Mas o que é que é Secretário?” E ele disse “ 
– Embarcamos num vôo cego”. Foi a expressão dele. “- Mas por que Zé?” “ – Você 
tá vendo?” E me mostrou o jornal ... “- Ah, sei, quem sabe a gente podia ajudar, nós 
estamos implantando um novo serviço de comunicação”. Aí eu preparei um esquema 
que era montar três equipes de pessoal preparado que pudesse defender o Projeto. 

                                                
25 SÃO PAULO (ESTADO). Secretaria da Agricultura. Revisão Agrária: Projeto de Lei n.154/60, São Paulo, 1960.  
26 Depoimento concedido à Profa. Célia Tolentino, em 21/09/1989. 



 130 

Para isso nós preparamos aqueles dados. Eu escrevi aquele folhetim. Nós preparamos 
material, slide, aquela coisa... E tinha um pessoal bom, que tinha prática nisso, em 
comunicação com o agricultor, que falava bem... Contratamos um professor de 
oratória e todo lugar que havia um debate nós tínhamos um grupo que tinha condição 
de ir lá defender, e tinha gráficos para auxiliar, aquela parafernália toda. E com isso 
se criou uma comoção geral em São Paulo. Tinha programas de televisão, “um rolo” 
danado. Chegamos a fazer um trem que saiu de São Paulo a Presidente Prudente 
parando nas estações [Fazendo a divulgação?] Fazendo a defesa. Nós trabalhávamos 
na defensiva naquela hora, era um pau danado. [A comoção geral era urbana ou era 
rural?] Era rural. A opinião pública naquela época, na indústria, no comércio, nos 
centros urbanos era favorável. Era eminentemente rural... Aí o Projeto foi muito 
hostilizado, foi muito difícil de passar e finalmente passou. 

A recusa à Lei de Revisão Agrária foi tão grande e inesperada que a expressão 

usada pelo Secretário de Agricultura é de que era “um vôo cego”, queria dizer que eles 

não tinham idéia da oposição que enfrentariam. 

Nem mesmo com todo o trabalho de divulgação realizado, com tudo o que isto 

significou, incluindo o “trem de São Paulo a Prudente”, a reação ruralista foi contida. 

A Lei de Revisão Agrária foi tomada como de âmbito socialista. Houve um 

livro publicado por dois bispos conservadores da Igreja Católica intitulado Reforma 

Agrária: Questão de Consciência, escrito por Dom Antônio de Castro Mayer (Bispo 

de Campos), Dom Geraldo de Proença Sigaud (Bispo de Jacarezinho) em co-autoria 

com Plínio Corrêa de Oliveira e Luís Mendonça de Freitas, da Sociedade Tradição, 

Família e Propriedade – TFP, em 1960, no qual os autores apresentavam a seguinte 

análise da Lei de Revisão Agrária: 

Revisão agrária, “Reforma agrária” e socialização agrária total não serão três etapas de 
uma mesma revolução?... Até meados de 1959 a discussão do problema agrário e de 
uma política rural realizava-se apenas na órbita federal. Em 1959 e em 1960 
assistimos à introdução da matéria na órbita dos Estados. Em 1959 houve o lamentável 
ato do Governo de Pernambuco, desapropriando as terras do engenho Galiléia, 
ilegalmente ocupadas pelos seus rendeiros, arregimentados pelas Ligas Camponesas 
daquele Estado, para venda aos mesmos usurpadores do direito de propriedade. É o 
primeiro caso do gênero no País, que pode vir a ter graves conseqüências para a 
sobrevivência do regime de livre-iniciativa no Brasil, pois, uma vez que a propriedade 
particular deixa de ser garantida pelo poder público, retira-se do sistema uma das mais 
importantes molas propulsoras da atividade econômica e, por conseguinte, do 
progresso material da Nação... Assim, descrito o sistema pelo qual esse projeto [de 
Revisão Agrária] toma seu verdadeiro aspecto, cumpre fazer a respeito dele a seguinte 
consideração: chama a atenção a debilidade a que ficaria reduzida a propriedade 
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privada caso tal projeto fosse aprovado, sem modificações, pela Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo... Agravada a situação do fazendeiro pela 
tributação preconizada no projeto de revisão agrária, a atribuição de reavaliar, que já 
está toda em mãos do Poder Executivo, se tornará ainda mais temível para a 
propriedade rural. A Secretaria da Fazenda poderá eventualmente estabelecer 
reavaliações tais que “decapitem” cada ano toda uma nova categoria de 
estabelecimentos rurais. Assim, em última análise, ficarão numerosíssimas 
propriedades postas à mercê do Poder Executivo.27  

Este texto mostra como as questões da Guerra Fria estavam postas na ordem do 

dia e com que força setores oligárquicos da sociedade colocavam-se contra qualquer 

tipo de mudança em sua estrutura, ainda que pequena. A propriedade da terra aparecia 

quase como “sagrada”; nem o argumento da miséria fez com que ela fosse vista com 

outros olhos e, assim, os rendeiros do Engenho Galiléia foram caracterizados como 

“usurpadores”. Essa visão deu o tom de como a Revisão Agrária foi recebida e 

avaliada pelos setores conservadores e o quanto a questão agrária estava, de forma 

latente, posta como um problema a ser resolvido. O reacionarismo irredutível dos 

grandes proprietários de terra brasileiros vem, como é possível verificar, de longa data.  

Este livro “Reforma Agrária: questão de consciência” aberta e deliberadamente 

teve por objetivo minar a possibilidade da Lei de Revisão Agrária ser efetivada. Como 

se pode ver, ele foi escrito enquanto o projeto tramitava na Assembléia Legislativa e 

deixou o “recado” de que os deputados não poderiam aprová-la tal como estava no 

Projeto enviado. 

Na edição de novembro de 1960 da revista “A RURAL” (um mês antes da Lei 

de Revisão Agrária ser aprovada), havia uma enorme propaganda do livro, na qual se 

lê: 

                                                
27 DOM MAYER, A. C. et al. (1960, 227-47 passim).   
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Figura 1. Propaganda do livro da TFP na revista “A Rural” 

 

In: Cardozo, 1991. 

A propaganda do livro indicava que dois bispos e dois intelectuais apontavam 

os “Aspectos socialistas e anticristãos da reforma agrária”. O argumento fundamental 

era que sendo escrito por autoridades ligadas à Igreja, ninguém melhor do que bispos 

para dizer o que era ou não cristão e ninguém melhor do que “intelectuais” para provar 

que havia idéias socialistas na proposta. 

Os autores do livro estiveram inclusive na Assembléia Legislativa de São 

Paulo, a convite da Comissão de Economia, para falar de seu conteúdo, e para 

convencerem os deputados a não aprovarem a Proposta de Revisão Agrária do 

Governo. O deputado Germinal Feijó (declaradamente católico) manifestou-se 

frontalmente contra o depoimento que os bispos fizeram à Casa: 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, há menos de um mês assistimos, nesta casa, pesarosos, 
à manifestação de dois ilustres prelados da Igreja Católica e de dois intelectuais que 
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também se dizem católicos, que aqui vieram, a convite da Comissão de Economia, 
para darem seu depoimento sobre o projeto de lei por ora em tramitação nesta Casa e 
que propõe a revisão agrária em nosso Estado. 
Posteriormente, tive ocasião de ler um livro denominado “Reforma Agrária – Questão 
de Consciência” de autoria dos dois bispos em questão e dos dois intelectuais católicos 
que aqui estiveram. Fiquei escandalizado – esta é a palavra adequada: escandalizado – 
diante da posição que esses ilustres representantes da Igreja Católica tomavam face a 
um problema crucial, não só em nosso país, mas em todos os países de economia 
subdesenvolvida, como é problema da reforma agrária. Adotavam esses senhores, uma 
posição inteiramente contrária a qualquer providência no sentido de acabar com as 
graves injustiças que provocam o justo desespero das massas trabalhadoras do campo 
e defenderam, tanto na oportunidade em que aqui estiveram, quanto no livro que 
escreveram, privilégios odiosos que de há muito tempo deveriam ter sido banidos de 
face da terra. 
Pois bem, agora os dignos bispos de São Paulo redigiram um documento excelente, 
declarando qual é a exata posição da Igreja em face deste problema.28 

Esse documento produzido pelos Bispos de São Paulo, ao qual o deputado se 

refere - a respeito da Lei de Revisão Agrária - será abordado em seguida. Vale dizer 

ainda, que dois deputados pediram sua transcrição para os anais da Assembléia 

Legislativa.  

Assim, tal foi a recusa à Lei de Revisão Agrária pelos grandes proprietários de 

terra - em qualquer instância - que Plínio de Arruda Sampaio, quando lhe perguntei se 

houve reação à Lei, afirmou: 

Não, da massa não, mas no Congresso foi fortíssima e na Assembléia muito forte. Na 
Assembléia a pressão dos familiares da maioria dos deputados que eram fazendeiros, 
ou filhos de fazendeiros, ou genros de fazendeiros, de modo que os fazendeiros tinham 
muitos amigos lá... Mas nós fizemos um trabalho, o José Bonifácio foi formidável, ele 
fez um trabalho de relações públicas, fez uma cartilha sobre reforma agrária, foi a 
rádio, foi a jornal, nós brigamos muito naquele tempo com o Severo Gomes, ‘êta 
mundo véio sem porteira’, como diz o caipira, porque o Severo, que acabou sendo um 
homem de esquerda formidável, na ocasião não era não. Na ocasião ele não foi um 
homem favorável. Naquele tempo, ele era presidente de uma das organizações de 
fazendeiros, e eu me lembro que ele era um homem contrário. Houve muita pressão, 
parece que tinha uma pressão das associações rurais do Estado de São Paulo, ela fez 
pronunciamentos... foi uma batalha política.  

A Secretaria da Agricultura, como afirmado anteriormente, fez uma publicação, 

uma “cartilha”, como disse Plínio de Arruda, no sentido de esclarecer qual era o 

caráter da Revisão Agrária e mostrar sua importância tanto social quanto frente ao 
                                                
28 Declaração do Deputado Germinal Feijó, na 154ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 4ª Legislatura. 
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perigo de uma revolução. Na antecapa da publicação há uma foto de D. Helder Câmara 

(Arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro) com sua avaliação sobre a Revisão Agrária: “A 

Reforma Agrária de São Paulo veio ao encontro da política social e econômica da 

Igreja em sua luta contra o subdesenvolvimento”. A publicação traz também como 

argumentação o fato de que a ONU, como conclusão da reunião “Progresso em 

Reforma Agrária”, realizada em 1954 em Nova York, indicava que os países 

subdesenvolvidos deveriam realizar a Reforma Agrária: 

A inclusão deste capítulo tem por finalidade resumir os principais tópicos do 
relatório da ONU [Progresso em Reforma Agrária, Nova York, 1954]... e analisar as 
conclusões desse trabalho mediante o seu cotejo com as condições e os estados 
existentes no Estado de São Paulo... O exaustivo trabalho preparado por aquele 
organismo internacional [ONU] resultou da declaração feita ... de que “condições 
agrárias que persistiam em muitos países e territórios subdesenvolvidos constituíam 
uma barreira ao seu desenvolvimento econômico, porque tais condições reduziam a 
produtividade agrícola e eram uma das causas principais do baixo padrão de vida das 
populações desses países e territórios”... O Conselho Econômico e Social da ONU 
adotou uma resolução pela qual “recomendava que os governos instituíssem reformas 
agrárias apropriadas, no interesse dos agricultores sem terra e daqueles com 
propriedades pequenas e de tamanho médio...” (1960, p. 19) 

Foi bastante significativa, portanto, esta conclusão da ONU, realizada 

justamente na metade da década de 50, no auge da Guerra Fria, em orientar que os 

países pobres fizessem a reforma agrária. Era uma espécie de fazer a reforma antes que 

o povo fizesse a revolução. 

A publicação trazia ainda uma análise da desigualdade da distribuição de terras 

em São Paulo, com gráficos bastante elucidativos29, com figuras indicando esta 

desigualdade e concentração fundiária. 

Na penúltima capa da publicação havia a seguinte observação do Secretário da 

Agricultura, José Bonifácio Coutinho Nogueira: 

Só derrotaremos uma reforma de tipo comunista, através de uma revisão 
democrática de nossa estrutura agrária. Aos erros de uma revolução não devemos opor 
vestígios de colonialismo; à mentira dos demagogos, cumpre-nos oferecer a verdade 
da democracia cristã. 

                                                
29 Ver São Paulo (1960a, p 22-3). 
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A orientação da Lei era, pois, no sentido de evitar a possibilidade de uma 

revolução. Entretanto, a despeito do esforço da Secretaria da Agricultura, o bloqueio à 

aprovação da Lei foi enorme. Tais foram as críticas à Lei de Revisão Agrária e a briga 

dos deputados para que ela não fosse aprovada, de forma que nem a longuíssimo prazo 

a estrutura fundiária do Estado fosse alterada, que em março de 1962, quando 

Carvalho Pinto fez novamente sua mensagem à Assembléia (referente ao terceiro ano 

de seu mandato), fez uma apologia à Revisão Agrária. Fez questão de deixar claro que 

a Lei não tinha objetivo “confiscatório”, já que este era o argumento utilizado pelos 

grandes proprietários, como já foi afirmado30. Era como se o governo quisesse 

apropriar-se do montante de recursos arrecadados em função da cobrança de ITR nos 

moldes da Lei e tornar desinteressante o uso das grandes propriedades, ainda que 

produtivas. 

Foi sempre filosofia norteante da política agrária governamental o conceito de 
que uma agricultura técnica e socialmente sadia abastece de alimentos e consome os 
produtos da indústria que venceu o subdesenvolvimento. 

Durante o ano de 1961, foram atacados todos os aspectos abrangidos pela Lei 
5.994, de 30 de dezembro de 1960 - A Lei de Revisão Agrária. 

Tomaram-se as providências de ordem fiscal tendentes a estimular o uso da 
terra em bases técnicas e socialmente idôneas. Rigorosamente, dentro dos pontos de 
vista repetidas vezes exposto pelo Governo, não houve, na aplicação dessas medidas, 
orientação confiscatória ou de meros objetivos fiscais, mas apenas estrita aderência ao 
espírito e à letra da lei. (1962, p. 145, grifo nosso) 

Pelas palavras do Governador, e pelo que é possível perceber lendo diversas 

matérias do jornal Folha de São Paulo da época, entre outras publicações, a Lei 

incomodou sobremaneira os grandes proprietários de terra, já que, para a aplicação da 

Lei de Revisão Agrária, o governo utilizaria recursos vindos da cobrança do Imposto 

Territorial Rural, que naquela época era de competência dos estados. De acordo com a 

Lei, as maiores propriedades seriam mais taxadas e o imposto (ITR) seria devido em 

dobro se não se respeitasse um certo limite dentro da propriedade que deveria conter 

florestas, se a propriedade não fosse cultivada de forma coerente com seu tamanho e 

                                                
30 A “Manifestação da Associação Rural de Ribeirão Preto” deixava claro, como foi possível perceber, esse 
posicionamento. 
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com as possibilidades de seu solo etc. (de acordo com padrões que estavam 

estabelecidos na própria Lei). 

então a idéia era a seguinte: estimula-se o uso maior da terra e esse estímulo se fazia 
através do Imposto Territorial Rural que naquele tempo era um imposto do Estado. 
Então a idéia foi fazermos um projeto em que você tem uma taxa básica e esta taxa 
pode ser aumentada em função da ociosidade e da extensividade, e pode ser reduzida 
em função da intensividade e do aproveitamento pleno, de maneira que fosse ficar 
realmente muito pequena se todo mundo usasse bem a terra e ficar bem pesadinha se 
todo mundo usasse mal a terra, e esse foi o projeto de reforma agrária...31 

Os ruralistas reagiram a tal ponto contra a Lei de Revisão Agrária que 

chegaram a organizar uma passeata contra ela. Segundo o Secretário de Agricultura 

José Bonifácio Coutinho Nogueira: 

 ... o mundo dá volta – quem mais criticou, quem mais defendeu a grande propriedade 
na época foi o Severo Gomes [E a idéia da passeata do proprietário?] Tudo isso era o 
Severo Gomes [Ele representava a quem?] A grande propriedade, o status quo.32 

Severo Gomes na época da Lei de Revisão Agrária era membro da Sociedade 

Rural Brasileira. Em abril de 1960, ou seja, no início dos debates da Lei de Revisão 

Agrária, deu uma declaração à Folha da Manhã, afirmando: “Analisando a íntegra do 

projeto e baseando-me no conteúdo de alguns de seus artigos, concluo que essa Lei, 

caso aprovada, constituir-se-á no ponto de partida do subdesenvolvimento da 

agricultura paulista já bastante deficitária” (CARDOZO, 1991, p. 60). 

A Lei de Revisão Agrária tornou-se, assim, o assunto polêmico daquele 

momento, sendo abordada até em programas de televisão, quando ela ainda era 

nascente no Brasil. Segundo José Gomes da Silva33: 

... tinha um programa que era muito badalado, de televisão, televisão estava 
começando, que sorteava prêmios, que ia acumulando com as respostas. Nesse 
programa tinha um debate, (se fosse o caso de hoje seria AIDS, os temas do momento, 
intoxicação da batata, a queima da Amazônia, a camada de ozônio) chamava um a 
favor e um contra. Então, esse programa ia acumulando pontos. Então quando 
chegou no final no programa sobre a Revisão Agrária, era entre o Clóvis Sales Santos 
e o José Bonifácio. O último debate, o último round e o José Bonifácio já era 
candidato [a governador em São Paulo] e não queria arriscar, como o Collor, não 

                                                
31 Declaração dada por Plínio de Arruda Sampaio, em entrevista realizada em 03/11/98. 
32 Depoimento de José Bonifácio Coutinho Nogueira à Profa. Célia Tolentino, em 02/03/1988. 
33 Depoimento de José Gomes da Silva à Profa. Célia Tolentino, em 21/09/1989. 
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queria arriscar e não foi. Aí o animador do programa era o Blota Jr., e o Blota Jr. 
mandou avisar que se o Secretário não fosse ele poria uma cadeira e diria: “esse é o 
Secretário”. Aí o Secretário ligou aqui para Campinas e fomos o Osmar Ramos e eu. 
Mas foi um verdadeiro massacre, porque em um debate desses, você precisa ter 
autoridade política. Não pode botar um simples técnico lá para brigar com um 
político em televisão. Mas, enfim, como a causa era muito boa, o Osmar e eu 
seguramos as pontas lá. 

Tal foi o impacto que o projeto para a Lei de Revisão Agrária provocou, 

causando a indignação e a movimentação política dos grandes proprietários no sentido 

de restringir seu alcance, que a Igreja sentiu necessidade de posicionar-se a respeito do 

assunto, instruindo o modo como a sociedade deveria entender tal projeto.  

Assim, os bispos de São Paulo elaboraram, em consonância com a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, e a pedido da mesma, um parecer analisando o Projeto 

de Lei nº 154/60, que mais tarde veio a se tornar a Lei 5994/60 (Lei de Revisão 

Agrária), que distribuíram após a reunião das províncias eclesiásticas de São Paulo. 

Nesse parecer, os bispos, a princípio, utilizaram documentos que mostravam 

posicionamentos anteriores da Igreja com relação à reforma agrária, desde a fala do 

Papa Pio XI até a carta pastoral do Bispo de Campanha, no sentido de justificarem seu 

posicionamento sobre o assunto. Posteriormente, o documento dirigiu-se aos 

proprietários rurais, aos trabalhadores rurais, ao Governo do Estado de São Paulo, ao 

Governo Federal e finalmente aos padres, indicando como cada um desses grupos 

deveria enfrentar a situação vivida pelo país e como deveriam comportar-se com 

relação à revisão agrária. O conteúdo desse documento elaborado pelos bispos era, e é, 

de fato, muito importante. Vale destacar alguns dos principais textos:34 

Os bispos paulistas apóiam o projeto de revisão agrária. 
Após a reunião das províncias eclesiásticas de São Paulo, realizada ontem, foi 

distribuída uma declaração pela qual os bispos manifestam sua posição acerca do 
projeto de revisão agrária. É do seguinte teor a referida declaração: 

“A apresentação, pelo governo de São Paulo de mensagem (nº52, de 30-3-60 e 
nº 285 de 24-11-60) das quais resultaram o projeto de lei nº 154/60 e respectivo 
substitutivo, vem suscitando as mais desencontradas afirmações a propósito de 
reforma agrária. 

                                                
34 Folha de São Paulo, 06/12/1960. 
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“No desempenho de nossa função de Pastores – no espírito de uma pastoral de 
conjunto em plena consonância com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 
vimos trazer aos fiéis que nos são confiados, por mercê de Deus e da Santa Fé 
Apostólica – e a todas as pessoas, mesmo não católicas, mas bem intencionadas e retas 
– uma palavra de orientação e esclarecimento, não quanto a parte propriamente técnica 
da matéria, mas quanto à sua aceitação à luz da doutrina social da Igreja. 

‘Numa primeira parte, nos pronunciaremos sobre a revisão agrária paulista... 
após recordar como o cuidado com a reforma agrária é preocupação que nos 
acompanha de longe, a exemplo do que ocorre com o Santo Padre. Numa segunda 
parte, faremos alguns apelos que nos parecem da maior importância para a paz social 
não só do nosso Estado, mas de todo o país. 

1ª Parte - Pronunciamento corrente com declarações anteriores e com os anseios 
do sumo pontífice.  

Em 1951, em pastoral coletiva, os cardeais, arcebispos e bispos do Brasil 
afirmamos a propósito da reforma agrária: “A Igreja não tem direito de ser indiferente 
à reforma agrária”... Afirma o sumo pontífice Pio XII que o homem deve ter sob o seu 
domínio não somente os produtos da terra, como também a própria terra...  

A Igreja e o operariado 
... Ficou célebre a confissão corajosa de Pio XI: “O maior escândalo do século 

XIX foi ter a Igreja perdido a massa operária”. - O Santo Padre pensava, sobretudo, 
nos operários das fábricas. É o caso de concluirmos, com coragem cristã, o 
pensamento do pontífice: “Já perdemos os trabalhadores da cidade. Não cometamos a 
loucura de perder também o operariado rural”. 

Um pouco adiante comenta a pastoral do bispo de Campanha: “Os agitadores 
estão chegando no campo. Se agirem com inteligência nem vão ter necessidade de 
inventar coisa alguma. Bastará que comentem a realidade, que ponham a nu a situação 
em que vivem ou vegetam os trabalhadores rurais. Longe de vós, patrões cristãos, 
fazer justiça movidos pelo medo. Antecipai-vos à revolução... Não leveis com vossa 
atitude à idéia errada de que o comunismo tem razão quando afirma ser a religião uma 
força burguesa. O cristianismo não se contenta com vossas esmolas - exige de vós 
justiça para vossos trabalhadores. Dai-lhes uma condição humana e cristã. E isso não 
com o pavor da revolta...” 

Pronunciamento 
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos convocou e pediu-nos um 

pronunciamento sobre a Revisão Agrária que se planeja para o nosso Estado... Depois 
de um estudo acurado do projeto de lei nº 154/60 e de seu substitutivo, sentimo-nos 
felizes de poder afirmar que se trata de documento inspirado nos princípios da 
doutrina social da Igreja. A Providência nos está permitindo, por um processo 
evolutivo, o que outros países só obtiveram através de revoluções sangrentas... 

Apelos 
2ª Parte - Apelos tendo em vista a paz social:  
1º - Aos proprietários rurais - ... Seria erro grave imaginar que toda e qualquer 

reforma agrária é um passo para o socialismo e que portanto toda e qualquer reforma 
agrária é condenada pela Igreja. Ou se tem o bom-senso de aceitar o projeto de revisão 
agrária, comedido, razoável, conduzido por um governo democrático e não 
demagógico, ou virá a revolução agrária, para a qual já há balões de ensaio em nosso 
próprio país... 
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2º - Aos trabalhadores rurais - ... Procurai, quanto antes, uma pessoa esclarecida 
e cristã que vos dê a palavra exata sobre o alcance da revisão agrária, pois seria uma 
lástima desconhecê-la e seria um perigo entendê-la mal caso ela vos fosse apresentada 
de modo tendencioso por agitadores interessados em explorá-la... Ficai alerta quanto à 
infiltração comunista. Reparai bem: para melhorar, de verdade, vossa condição de 
vida, não foi precisa nenhuma agitação vermelha... Quando o comunismo vos convidar 
para grupos e ligas de defesa dos vossos interesses, já deveis estar organizados em 
núcleos democráticos e construtivos... 

3º Ao Governo do Estado - ... Mesmo que, no momento alguns ou até muitos 
dos mais atingidos não entendam o espírito da revisão agrária, rebelem-se contra ela e 
a considerem comunista, dia virá em que bem dirão a reforma construtiva e ordeira 
que tornou dispensável a revolução e evitou o caos... 

4º Ao Governo da República: Temos confiança de dirigirmos ao governo da 
República solicitando, de nossa parte, a melhor atenção para o exemplo que São Paulo 
está dando... 

5º - Aos nossos padres: ... Procurai, um a um, os proprietários rurais... 
Transmiti-lhes o espírito autêntico da Revisão Agrária. Afastai dúvidas. Removei 
possíveis preconceitos. Conciliai boa vontade. Não vacileis em afirmar que a reforma 
agrária é inevitável: a escolha é entre uma reforma equilibrada e razoável (e a revisão 
agrária paulista, tal como se acha no substitutivo do projeto de lei nº 154/60 o é) e a 
revolução rural que o comunismo ateará explorando a situação precária e, por vezes 
explosiva do meio rural... 

A Divina Providência: ... Guia, Senhor, a experiência que se vai iniciar em São 
Paulo. Que ela seja o primeiro passo da lei agrária nacional...”.35 (Grifos nossos) 

Fica, assim, bastante claro o medo que a Igreja tinha da “infiltração comunista”. 

Todos os argumentos utilizados eram no sentido de evitar uma revolução, que pelas 

expressões e palavras utilizadas, estava latente. Assim, a postura da Igreja era de 

concordar com a reforma agrária, motivada mais pelo medo do avanço do comunismo, 

do que propriamente por uma questão de justiça social, ainda que reconhecendo a 

situação de miserabilidade presente no campo. Esta concepção ficava explícita, por 

                                                
35 Assinam a declaração os seguintes prelados: Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, cardeal arcebispo de São 
Paulo; Paulo de Tarso Campos, arcebispo de Campinas; Frei Henrique Colland Trinda, arcebispo de Botucatu; 
Luís do Amaral Mouzinho, arcebispo de Ribeirão Preto; Antônio Maria Alves de Siqueira, arcebispo coadjutor 
do exmo. cardeal Motta; Idílio José Soares, bispo de Santos; Francisco Borja do Amaral, bispo de Taubaté; Rui 
Serra, bispo de São Carlos; Jorge Marcos, bispo de Santo André; José Varani, bispo administrador apostólico de 
Jabuticabal; Almir Marques Ferreira, representando Dom José Carlos de Aguirre, bispo de Sorocaba; José 
Joaquim Gonçalves, representando Dom Lafayete Libanio, bispo de Rio Preto; José Lazaro, C.M. bispo de 
Assis; José de Aquino Pereira,  bispo de Presidente Prudente; Artur Horsthuis, A.A., bispo de Jales; Davi Picão, 
bispo de São João da Boa Vista; José Melhado Campos, bispo de Lorena; Aniger F. de Maria Melillo, bispo de 
Piracicaba; Paulo Rolim Loureiro, bispo auxiliar e vigário geral de São Paulo; Antonio Macedo, C.S.S.R., bispo 
auxiliar e vigário geral de São Paulo; Vicente Zioni, bispo auxiliar e vigário geral de São Paulo; João Baptista da 
Mota Albuquerque, arcebispo de Vitória, Espírito Santo; Helder Câmara, secretário geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil. 
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exemplo, nas seguintes frases presentes no documento: “Já perdemos os trabalhadores 

da cidade. Não cometamos a loucura de perder também o operariado rural... Os 

agitadores estão chegando no campo”. 

A Igreja Católica propunha e concordava com uma reforma agrária “suave”, já 

que a entendia como inevitável: “A Providência nos está permitindo, por um processo 

evolutivo, o que outros países só obtiveram através de revoluções sangrentas”, 

alertando para a possibilidade de uma revolução comunista, uma vez que o exemplo de 

Cuba, entre outros, estava muito próximo. 

Este documento da Igreja, por solicitação de dois deputados, foi transcrito na 

íntegra nos anais da Assembléia Legislativa. Consta também nos Anais da Assembléia 

uma declaração de D. Helder, na qual ele deixou absolutamente claro que a Revisão 

Agrária evitaria o que houve em Cuba, a partir da posição do Bispo de Havana: 

“O Bispo de Havana declarou, no Conselho do Episcopado Latino-Americano, 
realizado em Buenos Aires entre 14 e 20 de novembro, que os bispos de toda a 
América Latina (cerca de 500) deveriam, na medida do possível, ajudar a promover 
em seus países as reformas de base cuja ausência justifica, em parte, o que está 
ocorrendo em Cuba” – disse D. Helder Câmara durante entrevista à imprensa, por 
ocasião da reunião das províncias eclesiásticas de São Paulo, realizada no Palácio Pio 
XII, quando se formalizou um pronunciamento sobre revisão agrária. 

Afirmou também que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil solicitara ao 
cardeal-arcebispo de São Paulo, a reunião das províncias eclesiásticas do Estado para 
debater o assunto, porque “a reforma agrária é importante para o Brasil e para o 
mundo”. (...) Analisou, a seguir, diversos aspectos da declaração que foi entregue à 
imprensa, solicitando a colaboração desta no sentido de que a idéia inovadora cumpra 
suas finalidades. “O clero não é contra ninguém – assinalou -; é contra a fome e a 
miséria. O que não se consegue pela bondade, não será conseguido pela força”.36 

São exemplares as expressões utilizadas no documento produzido pela Igreja, 

especialmente as grifadas, indicando o “perigo vermelho” e a orientação para que os 

trabalhadores rurais não se envolvessem “em grupos e ligas”, em uma clara alusão às 

ligas camponesas que se espalhavam pelo país desde a década precedente. Observa-se 

como a reforma agrária era tida como inevitável: ou seria realizada pelo Estado e, 

                                                
36 Anais da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo: 153ª Sessão ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 
4ª Legislatura. 
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portanto, de maneira “equilibrada e razoável”, ou a revolução cuidaria de concretizá-

la, sob o risco de fazê-la de forma “sangrenta”. 

O projeto de revisão agrária então proposto pelo Governo do Estado de São 

Paulo e analisado pelos bispos era “suave” na medida em que não tocava na estrutura 

da propriedade privada, uma vez que a mesma, de acordo com o projeto, quando 

desapropriada deveria ser indenizada em dinheiro. 

José de Souza Martins, em sua Obra O Poder do Atraso, no capítulo 3, 

intitulado “Camponeses e índios na renovação da orientação pastoral da Igreja no 

Brasil”, faz uma análise do posicionamento da Igreja com relação à questão agrária 

durante a década de 50:37 

A preocupação da Igreja com a questão agrária começa a expressar-se, de modo 
mais consistente, por uma carta pastoral do bispo de Campanha... A carta pastoral de 
Dom Inocêncio é de teor nitidamente conservador. Sintomaticamente, o documento 
surgiu poucas semanas após o Partido Comunista do Brasil ter lançado um manifesto 
em favor de uma reforma agrária radical... A ação da Igreja ganhava sentido numa 
proclamação emblemática: ‘Antecipai-vos à revolução’... Caberia a eles (à Igreja) 
‘desproletarizar o operariado dos campos’... para que o homem do campo pudesse 
‘defender-se contra as perigosas seduções daqueles que enxergam nele um caldo de 
cultura fecundo para o bacilo das agitações e das revoluções violentas’. O título do 
documento episcopal esclarece as condições em que a Igreja decidiu aceitar a 
conveniência da reforma agrária: ‘Conosco, sem nós ou contra nós se fará a reforma 
rural. 

São transparentes as motivações anticomunistas da posição adotada pela 
Diocese de Campanha... Assinala, também o temor de que a Igreja perdesse o rebanho 
para os comunistas... Em 1955, fora do controle do Partido, mas com seu apoio, 
começaram a desenvolver-se as chamadas Ligas Camponesas, que preconizavam uma 
reforma agrária radical, expropriatória, diferente da reforma preconizada pela Igreja, 
gradual e baseada na justa indenização aos proprietários para isso desapropriados. 

A carta do bispo de Campanha, à qual Martins se referia como tendo 

“motivações anticomunistas”, foi utilizada como material de sustentação e de 

argumentação no documento citado anteriormente, elaborado pelos bispos de São 

Paulo. Nesta carta estava presente a afirmação: “Os agitadores estão chegando no 

campo. Se agirem com inteligência nem vão ter necessidade de inventar coisa 

alguma”. O temor do comunismo por parte da Igreja parecia ter se aprofundado ainda 

                                                
37 MARTINS (1994, p. 100-2). 



 142 

mais no decorrer e após a década de 50, sobretudo porque, como vimos, foi nessa 

década que as Ligas Camponesas consolidaram-se. 

O documento elaborado pelos bispos de São Paulo é um grande revelador das 

tensões sociais existentes naquele momento histórico e, além disso, elucida a ligação 

entre o advento das Ligas, os conflitos no campo no país e, particularmente em São 

Paulo, marcando fortemente o contexto histórico da década de 50 e a elaboração da 

Lei de Revisão Agrária, em 1960. Nesse sentido, segundo Plínio de Arruda Sampaio: 

De 58 a 62, você começa a ter um processo de ascensão de massas, de pressão de 
massas maior que é o que vai desaguar em 64, no auge dos movimentos de massas, 
em um golpe. Uma das partes dessa pressão de massas é a pressão pela terra. Você 
tem no Norte o problema das Ligas Camponesas e você tem os sindicatos agrários 
que começam a ter vigência, tudo ainda muito tímido, mas eu acho que o Carvalho 
Pinto percebeu esse momento e ele resolveu fazer aqui em São Paulo o que ele 
chamou de Revisão Agrária...  

Com toda a certeza as Ligas Camponesas influenciaram bastante a forma como 

a Igreja passou a se posicionar com relação à reforma agrária, ressoando até mesmo no 

conteúdo do documento produzido pelos bispos paulistas, que trazia uma referência 

explícita às Ligas Camponesas ao dirigir-se aos trabalhadores rurais: “Quando o 

comunismo vos convidar para grupos e ligas de defesa dos vossos interesses, já deveis 

estar organizados em núcleos democráticos e construtivos...” (grifo nosso). Esta 

posição mostra a importância que as Ligas tiveram e o quanto os grandes proprietários, 

a Igreja, e, evidentemente, o Estado sentiam-se por elas ameaçados. 

É fato concreto que o Estado, e em especial, o Governo do Estado de São Paulo, 

sentia-se ameaçado com a iminência da expansão do comunismo já que - não se pode 

esquecer - o Golpe Militar não tardou a acontecer. Neste sentido, cabe retomar a 

entrevista com Plínio de Arruda Sampaio: 

... o Carvalho Pinto era um conservador lúcido... e um homem de temperamento 
democrático. Era um democrata por natureza e lúcido, esperto. Ele tinha que 
defender a classe dele e percebeu que para ela continuar dominando não podia 
estourar o país, porque aquilo ia conflagrar o país e conflagrou e terminou numa 
ditadura. Ele viu: ou isso estoura e o comunismo toma conta, o que ele não queria, ou 
a ultradireita toma conta, o que ele também não queria. Então ele procurou um 
caminho do meio, era um caminho de diminuir a tensão social... 
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Nota-se com que clareza Plínio de Arruda Sampaio analisa a postura do 

Governador Carvalho Pinto: o que estava posto era um conflito de classe, Carvalho 

Pinto representava a burguesia e, até certo ponto, também os grandes proprietários. A 

mobilização do campesinato colocava em jogo, portanto, estas duas classes sociais. 

Dessa forma, diminuir as tensões sociais (conter o comunismo) estava no cerne 

da idéia da Lei de Revisão Agrária, associada sem dúvida à intenção de promover o 

desenvolvimento. Nesse sentido, Caio Prado Jr. (1987, p. 129) fez a seguinte 

afirmação a respeito do Projeto de Revisão Agrária: 

Se se quiser evitar em dias que não vão muito longe, agitações graves de 
conseqüências imprevisíveis, há que fazer alguma coisa. E é isso que o governo de 
S.Paulo, em boa hora alertado, percebeu e tomou a iniciativa de em tempo promover. 
O seu projeto de reforma agrária é sem dúvida um ponto de partida. Representa, se não 
mais, um aviso, um chamamento da atenção pública para a existência de um grave 
problema econômico e social que a administração já não pode mais ignorar, ou fingir 
que ignora. 

Apesar do Projeto de Revisão Agrária ser “tímido” - ao propor assentar de 500 

a 1000 lavradores anualmente, um contingente pouco expressivo diante das 

necessidades reais38 - as pressões foram extremamente grandes no sentido de arrefecer 

o poder da Lei de Revisão Agrária em São Paulo e, mais, desarticulá-la por completo.  

No substitutivo que o próprio Governador fez ao Projeto, ele reduziu um pouco 

a taxação sobre a terra, e quando o Projeto passou pela Assembléia Legislativa, esta 

diminuiu demais o alcance fiscal da Lei e votou um substitutivo em que a terra coberta 

com pasto seria taxada da mesma forma que a terra com cultivo ou com mata. O 

resultado foi que ficou reduzida em torno de 35% a quantidade de recursos que poderia 

ser alcançada através do ITR (Imposto Territorial Rural) para a aplicação da Lei. O 

jornal Folha de São Paulo, de 08 de Janeiro de 1961, na seção denominada “Revisão 

Agrária”, traz o seguinte título e subtítulo a este respeito: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA REDUZIU O ALCANCE REFORMISTA E 
FISCAL DA LEI. - Como acontecera com o substitutivo do Executivo - um recuo 

                                                
38 De acordo com Caio Prado Jr. (1987, p. 131): “... o número de trabalhadores sem terra (assalariados e 
parceiros), que são justamente, e muito acertadamente quem o projeto pretende beneficiar, é da ordem de um 
milhão e meio”. 
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conservador em relação ao projeto original - também a lei de revisão agrária afinal 
saída da Assembléia Legislativa moderou bastante o substitutivo, reduzindo-lhe o 
alcance fiscal e reformista. As duas principais modificações introduzidas pelo 
Legislativo foram: a) atenuação substancial do imposto a incidir sobre as grandes 
propriedades, particularmente as pastoris; b) retirada da ausência de florestamento 
como fator de aumento de imposto, o que constitui sério recuo inclusive em relação à 
lei Cid Franco, ora revogada e que se supunha uma rotina fiscal e conservacionista em 
São Paulo universalmente aceita e suscetível apenas de melhoria. 

Lê-se ainda no interior da reportagem: 

A Assembléia apenas se preocupou, no setor da receita para a revisão agrária, 
em reduzir as fontes de recursos, mais voltada que esteve para a moderação das taxas 
fiscais sobre os proprietários de terra [...] 

Isso contraria um dos objetivos do primitivo projeto de revisão agrária, que era 
fazer do imposto não apenas uma fonte de receita para planos distributivistas, como 
uma arma direta para o parcelamento progressivo da grande propriedade [...] 

As alterações havidas no setor fiscal da ‘revisão agrária’ deverão contribuir 
para reduzir ainda mais os recursos disponíveis para os planos de redistribuição da 
propriedade e melhoria de seu teor produtivo e social e para os serviços florestais, 
recursos já bastante comprometidos no substitutivo em cotejo com o projeto original 
[...] de maneira que os objetivos revisionistas deverão moderar-se, a menos que outras 
fontes financeiras sejam colocadas à disposição da Secretaria da Agricultura nos 
próximos anos [...]  

Segundo Plínio de Arruda Sampaio houve ainda fortes resistências à Revisão 

Agrária, mesmo no dia em que o Governador promulgou a Lei: 

... foi uma reação fortíssima, uma reação inacreditável... que deu a medida do 
reacionarismo. Aí sim eu interferi, andei mexendo, pois tinha responsabilidade na 
parte política, de organizar, de ver a cobertura política ao Plano. Então eu entrei, 
chamei os deputados, conversamos, fiz reuniões e tal, para ver se a gente aprovava a 
lei. O José Bonifácio, por outro lado, fez muito do lado dele e finalmente conseguimos 
aprovar... e até foi muito engraçado porque no dia o Carvalho Pinto reuniu todos os 
prefeitos  no Palácio para promulgar a Lei, pois após a promulgação da lei [pela 
Assembléia Legislativa] o governador precisa sancionar, e fez uma solenidade muito 
grande para explicar o que era. Não começava [a solenidade] porque o Abreu Sodré 
não chegava nem a pau. E como o Sodré não chegava, o que aconteceu no fim foi que 
um deputado virou-se para mim e disse: ‘Plínio, ele não vem porque o sogro dele, o 
João Melão, mandou dizer que se ele vier, não financia mais as campanhas dele’. Não 
sei se isso era verdade, mas o fato concreto é que demorou muito, precisou telefonar 
umas três vezes e ele veio todo constrangido... ele era Presidente da Assembléia, não 
queria aparecer muito, não queria estar junto com Revisão Agrária, mas foi que nem 
cabra magro, estava lá e saiu na fotografia... 
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Entendo que outro grande indicativo das pressões dos grandes proprietários 

rurais, e de setores da burguesia, no sentido de não deixarem que se colocasse o 

latifúndio em jogo, a partir da cobrança progressiva do Imposto Territorial Rural, foi o 

fato de que o Governador, em sua mensagem à Assembléia Legislativa em 1962 (texto 

já abordado, mas que vale a pena a ele retomar), fazia questão de afirmar que a Lei não 

tinha objetivos de confisco: 

...Durante o ano de 1961, foram atacados todos os aspectos abrangidos pela Lei 5.994, 
de 30 de dezembro de 1960 - A Lei de Revisão Agrária. 

Tomaram-se as providências de ordem fiscal tendentes a estimular o uso da terra em 
bases técnicas e socialmente idôneas. Rigorosamente, dentro dos pontos de vista 
repetidas vezes exposto pelo Governo, não houve, na aplicação dessas medidas, 
orientação confiscatória ou de meros objetivos fiscais, mas apenas estrita aderência ao 
espírito e à letra da lei.... [SÃO PAULO (ESTADO), 1962, p. 45, grifo nosso]   

Neste texto o Governador parecia estar se justificando, respondendo a grupos 

que discordavam da Lei de Revisão Agrária, por classificarem-na como 

“confiscatória”, o que significava, para esses grupos, que a propriedade não poderia 

ser questionada, em nenhum nível, mesmo que extensa e improdutiva. Ela era 

considerada intocável. 

Tal foi a pressão para extinguir a possibilidade de aplicação da Lei de Revisão 

Agrária que redundou na desarticulação por completo da capacidade de ação do 

Governo do Estado em prosseguir as desapropriações, através da aplicação da Lei, já 

que em 1961 ocorreu a transferência para os municípios da arrecadação do ITR. 

A arrecadação do ITR pelo Estado de São Paulo, nos moldes como estava no 

projeto da Lei de Revisão Agrária - que ainda sofreu alterações quando de sua 

aprovação - já tornava bastante restrita a reforma agrária, como bem mostrou Caio 

Prado Jr. (1987, p. 130-1): 

O projeto é longo e minucioso na regulamentação da forma em que se realizará 
a venda e cessão, pelo Estado, dos lotes destinados aos futuros pequenos proprietários. 
Mas no que se refere ao essencial, que são os meios e recursos necessários às 
desapropriações sem as quais não haverá nem loteamento nem vendas, o projeto é de 
uma parcimônia que praticamente anula suas declaradas intenções de promover a 
difusão da pequena propriedade. Ele destina às desapropriações menos da metade da 
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receita proveniente da arrecadação do imposto territorial rural. É o que estipula o art. 
18 letra a), que destina 50% daquela receita não somente às desapropriações, mas 
ainda aos serviços com elas relacionados, inclusive os de planejamento e de 
assistência técnica às propriedades rurais. Veja-se bem que se trata de assistência às 
propriedades rurais em geral (pois não há restrição alguma no texto do dispositivo 
citado), e não unicamente àquelas que resultarem do loteamento das terras 
desapropriadas. Quanto absorverá essa assistência, mais serviços de planejamento e 
loteamento? O que sobrará para desapropriações propriamente? 

Assim sendo, cada lote custaria ao governo, Cr$ l.000.000; e teríamos 
anualmente o insignificante número de 350 novas pequenas propriedades, ou seja, 
0,1% do número total das propriedades do Estado... Que significação social, 
econômica ou outra qualquer, poderá ter a promoção a proprietário da ínfima 
proporção de 350 privilegiados naquela massa de trabalhadores mais de quatro mil 
vezes maior?39 

Se os recursos advindos da cobrança do ITR, tal como a Lei foi aprovada, já 

eram escassos e diminuíam o alcance de aplicação da Lei, a transferência deste 

imposto para os municípios inviabilizou por completo a aplicação da Revisão 

Agrária.40 

O fato da transferência da arrecadação do ITR ter acontecido naquele momento 

não estava isolado do advento da Lei de Revisão Agrária, o que reitera a idéia de que 

                                                
39 Podemos verificar através do texto a seguir  como Caio Prado Jr. (1987, p. 130-1) calculou o número de 
famílias (350) que seriam beneficiadas anualmente através da Lei de Revisão Agrária: “Vamos colocar isso em 
números. Segundo avaliação de um dos mais autorizados porta-vozes do atual governo paulista, e em especial do 
seu projeto de reforma agrária, o jornal O ESTADO DE S. PAULO (edição de 31 de março p.p.), é de se prever 
uma arrecadação do imposto territorial rural da ordem de um bilhão de cruzeiros. Isso é uma sobrestimação, pois 
se baseia na arrecadação atual, arrecadação essa, segundo veremos, que se reduzirá com a aplicação das novas 
taxas previstas no projeto. Para argumentar, contudo, aceitemos provisoriamente a previsão oficiosa de O 
ESTADO DE S. PAULO. Destinar-se-iam, pois, às desapropriações, serviços com elas relacionados e assistência 
técnica, 500 milhões. Quanto sobraria propriamente para as desapropriações, isto é, para o pagamento das 
propriedades ou áreas desapropriadas? Sejamos exageradamente otimistas, atribuindo-lhes 70% daqueles 500 
milhões. Ou sejam, 350 milhões. Ora, o valor médio do hectare de terra a ser desapropriada não será nunca 
inferior a Cr$ 20.000. Lembremos que, segundo os termos do projeto, bem como da Constituição que ele repete, 
as terras a serem desapropriadas devem, de preferência, localizar-se nas regiões de maior densidade demográfica 
e dotadas de melhores vias de comunicação. Preferência aliás que se impõe, pois não haveria propósito em 
localizar pequenos proprietários em regiões remotas, pouco povoadas e de transportes difíceis, o que os 
condenaria de antemão ao fracasso. 
Para aqueles que não estão muito a par dos valores imobiliários paulistas, notemos que na região de Campinas, 
por exemplo, o hectare de terra já não vai muito longe de Cr$ 100.000. O nosso cálculo de Cr$ 20.000 em média, 
para terras bem situadas e de qualidade aceitável, não é pois exagerado. Assim sendo, cada lote custaria ao 
governo, Cr$ l.000.000; e teríamos anualmente o insignificante número de 350 novas pequenas propriedades, ou 
seja, 0,1% do número total das propriedades do Estado. Para bem destacar a insignificância desse resultado da 
pretendida reforma, observe-se que o número de trabalhadores sem terra (assalariados e parceiros), que são 
justamente, e muito acertadamente quem o projeto pretende beneficiar, é da ordem de um milhão e meio”. 
40 Desta forma nem “a ínfima proporção de 350 privilegiados anuais”, nas palavras de Caio Prado, foi atingida. 
Vale lembrar que de acordo com a Lei de Revisão Agrária seriam assentados anualmente de 500 a 1000 
agricultores. 
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ela causou um verdadeiro incômodo à classe dominante. A este respeito, José 

Bonifácio Coutinho Nogueira (Secretário da Agricultura na época da elaboração e 

promulgação da Lei) disse o seguinte:41 

Logo após a execução dos primeiros planos de colonização, os interessados na 
manutenção do sistema feudal vigente mobilizaram-se em torno do conservadorismo 
do PSD e sobretudo dos interesses políticos do Senador Auro de Moura Andrade e o 
Congresso Nacional passou o Imposto Territorial Rural para a competência do 
Governo Federal. 

Embora o termo “sistema feudal”, utilizado pelo ex-Secretário, possa ser 

considerado inadequado, revelava o tamanho do poder dos grandes proprietários. Seu 

depoimento mostra quão forte foi a reação à Lei de Revisão Agrária, o que dava a 

dimensão do significado político que ela teve. Ainda que através de sua aplicação, a 

propriedade fundiária seria levemente tocada, aos olhos dos latifundiários e dos demais 

setores conservadores a propriedade privada não estava em discussão e “tocá-la”, 

mesmo que superficialmente, significava colocá-la em discussão, tal como de fato 

ocorreu.42 Ou seja, no conflito entre as classes sociais, os proprietários de terra e 

parcela da burguesia organizaram-se politicamente de modo a não terem seus 

interesses de classe sequer tangenciados. 

Desta forma, a conseqüência desta reação à Lei de Revisão Agrária, foi que 

rapidamente os recursos a ela destinados foram podados, segundo Plínio de Arruda 

Sampaio: 

...e agora o fato curioso é que após uma semana [depois da Lei ter sido aprovada em 
São Paulo] os deputados de São Paulo propuseram uma emenda constitucional 
passando a cobrança do Imposto Territorial Rural para os municípios...  eu não sei 
bem, eu não tenho certeza disso, se foram os deputados de São Paulo, mas na Câmara 
Federal surgiu uma emenda. Foi a primeira emenda à Constituição de 46, a 
Constituição não tinha nenhuma emenda. A primeira emenda então foi essa para 

                                                
41 NOGUEIRA, “Jogando Fora o Atraso a Agricultura Moderniza-se”. In: MARCUCCI, R., Carvalho Pinto em 
Ritmo de Hoje. OESP Gráfica, s.d. 
42 Caio Prado Jr. disse o seguinte a esse respeito (1987, p.128): “...Está visivelmente chegando a hora em que 
passos decisivos deverão ser dados para enfrentar esse problema do País que diz respeito ao campo e às 
miseráveis condições de vida da massa dos trabalhadores rurais brasileiros. 
Parece que o atual governo de S. Paulo se deu conta disso, pois fixou a reforma da estrutura agrária do Estado 
como um dos seus principais objetivos no setor da agricultura, tendo para isso encaminhado à Assembléia 
Legislativa o projeto de reforma que vem sendo amplamente debatido na imprensa e nos círculos ligados à 
agropecuária”. (Grifo nosso) 
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transferir, e ela foi votada a toque de caixa. Como se sabe, uma emenda precisa ter 
uma primeira aprovação por maioria absoluta na Câmara, depois por maioria 
absoluta no Senado, aí ela passa um mês, e volta novamente a ser discutida, e 
novamente votada... quer dizer que é  uma sistemática dificílima de aprovação... mas 
rapidamente se reuniu a maioria, aprovaram, liberaram... e em decorrência a 
frustração, porque o Carvalho Pinto ficou sem recursos para fazer o que ele queria 
fazer... 

O depoimento de José Bonifácio Coutinho Nogueira também caminhou na 

mesma direção da afirmação de Plínio de Arruda Sampaio, reiterando a questão do 

bloqueio à continuidade da implantação da Lei de Revisão Agrária: 

Isso foi considerado na ocasião uma extravagância, e as resistências, apesar da Lei 
ter sido aprovada, foram tão grandes que logo após a aprovação, aqui no Estado de 
São Paulo, pela Assembléia Legislativa, os deputados Aldo de Moreira Andrade, 
sobretudo ele, mas também o Ulisses Guimarães, Cunha Bueno, enfim, um grupo de 
políticos mais conservadores da época, retirou o Imposto Territorial Rural do Estado 
de São Paulo para o âmbito federal. Não se fez nada em contrário, porque os 
interesses de um Estado que naquela ocasião tinha pretensões de fazer um movimento 
social não tinha nada de comum com uma parte da sociedade que nem sequer sabia o 
que era isso. Então, foi para lá e lá morreu a idéia. 

A transferência do ITR dos estados para os municípios foi, portanto, uma ação 

deliberada dos latifundiários organizados no Congresso Nacional para bloquear a Lei 

de Revisão Agrária. Esta ação ficou ainda mais clara no depoimento de José Gomes da 

Silva43: 

Tinha um projeto de lei em andamento no Congresso para transferir o ITR para os 
municípios. Este projeto não andava, tinha passado na primeira discussão e estava lá 
numa gaveta qualquer, e ele foi tirado da gaveta e colocado na pauta em última 
discussão. E um dia à tarde nós telefonamos, a Secretaria de Agricultura tinha um 
escritório lá, aliás, o governo de São Paulo tinha um escritório lá. Telefonaram do 
escritório que este projeto ia ser votado. Sodero e Lorena foram correndo para 
Brasília e chegaram lá já estava aprovado. E com isso a Revisão Agrária, o 
Programa perdeu a fonte de recursos que era o ITR. E essa jogada política foi feita 
por um latifundiário, que era o Auro Soares de Moura Andrade. (...) E ninguém 
esperava que fosse tanta hostilidade. E a própria expressão do Zé Bonifácio de que 
era um vôo cego não foi por falta de conhecimento técnico, mas por falta de avaliar 
os riscos. 

                                                
43 Depoimento concedido à Profa. Célia Tolentino, em 21/09/1989. 
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Sem o recurso do ITR, o Governo do Estado procurou recursos externos para 

dar continuidade ao projeto. Foi o que afirmou Carvalho Pinto em 1962, em sua 

mensagem à Assembléia Legislativa [SÃO PAULO (ESTADO), 1962, p. 145-6]: 

Transferida aos municípios, pela Emenda Constitucional nº 5, a competência 
para lançar e arrecadar o imposto territorial rural... Foram com os recursos da Lei 
5994, de 1960, empreendidos, pela Assessoria de Revisão Agrária, 4 planos de 
colonização, nos municípios de Marília, Campinas, Meridiano (Jacilândia) e Jaú... 
Verificada, dessa maneira , a plena viabilidade e o alto interesse social desses 
empreendimentos de colonização, tornou-se indispensável buscar recursos financeiros 
para sua continuação, face à transferência, para os Municípios, do imposto territorial 
rural, que fornecia os recursos necessários à execução da política agrária do Governo. 
Para esse fim, entrou o Governo em entendimentos com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e obteve promessa de financiamento, extremamente vantajoso, o que 
mais demonstra a validez do programa em andamento. (Grifos nossos)  

Contraditoriamente, ou seja, ainda que houvesse tamanha reação à Lei de 

Revisão Agrária, foi como se o Governo do Estado de São Paulo tivesse “se 

adiantado” com relação ao Governo Federal tomando medidas para que se evitasse 

uma “outra forma” de reforma agrária. 

De acordo com José de Souza Martins (1990, p. 95-96), a respeito do objetivo 

do Estatuto da Terra: 

O Estatuto faz, portanto, da reforma agrária brasileira uma reforma tópica, de 
emergência, destinada a desmobilizar o campesinato sempre e onde o problema da 
terra se tornar tenso, oferecendo riscos políticos. O Estatuto procura impedir que a 
questão agrária se transforme numa questão nacional, política e de classe. (Grifo 
nosso) 

Da mesma forma como a Revisão Agrária objetivava conter os conflitos sociais 

e, portanto, controlar o eminente conflito de classe (ao qual Martins também se refere), 

o Estatuto foi elaborado exatamente com os mesmos fins. A conexão entre o Estatuto e 

a Revisão Agrária fica clara na entrevista do então Secretário da Agricultura e no título 

da matéria extraída do jornal Folha de São Paulo, de 1º de agosto de 1961: 

O PROJETO FEDERAL COMPLEMENTA A REVISÃO AGRÁRIA DE SÃO 
PAULO 
‘A lei de reforma agrária racional complementa a revisão agrária de São Paulo’, 
afirmou o sr. Coutinho Nogueira. Lembrou que a essência do projeto federal fixa-se na 
desapropriação, para interesse social, de áreas inaproveitadas, o que estava previsto 
justamente na revisão paulista... 
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‘Há 18 meses, éramos os únicos a tentar levar para o terreno administrativo um tema 
polêmico como este. Posteriormente, com a mudança da administração federal, vimos 
o poder da República disposto a resolvê-la no âmbito nacional e, agora, a Câmara dos 
Deputados mostra-se preocupada em acelerar a tramitação do projeto que foi 
recentemente divulgado... 
Sobre possíveis senões existentes no contexto do Estatuto da Terra, respondeu que a 
fixação do critério de valor para desapropriação é um dos pontos que deveriam ser 
modificados. Generalizando suas considerações, ponderou que ‘futuramente, a idéia 
de reforma deverá se complementar até mesmo com modificações na Constituição, no 
que ela possa dificultar sua execução’. 
 

Assim, o Estatuto da Terra pode ser compreendido como fruto direto da Lei de 

Revisão Agrária, uma vez que meses depois desta ter sido aprovada (dezembro de 

1960) o Governo Federal passou a propor o Estatuto da Terra - o texto extraído da 

Folha de São Paulo é de agosto de 1961. A matéria do jornal fala em 

“complementaridade” do Estatuto da Terra com relação à Revisão Agrária, e solicitava 

a opinião do Secretário da Agricultura de São Paulo a respeito do projeto federal.  

A própria equipe chamada para elaborar o Estatuto da Terra estava envolvida 

com a Revisão Agrária, sobretudo José Gomes da Silva e Carlos Lorena, de acordo 

com José Bonifácio Coutinho Nogueira: 

Não houve uma continuidade [da Revisão Agrária]. Mais adiante, já no governo 
Castelo Branco, eles fizeram o procedimento reformista usando muito do material que 
nós havíamos proposto... muita coisa, inclusive o José Gomes da Silva que trabalhou 
comigo, praticamente aprendeu conosco a lidar com o problema, pois ele era um 
técnico em sementes... porque ele era vocacionado para isso, estava se especializando 
no assunto. Naquele período, tornou-se um técnico de importância para a luta da 
reforma agrária e foi ele que, no governo Castelo Branco, deu as diretrizes. Embora 
exista aí uma incoerência pela qual se pagou o preço, ninguém era mais contra tudo 
isso que o Severo Gomes... Toda aquela campanha que fizeram na imprensa contra a 
Revisão Agrária foi mantida pelo Severo, paga pelo Severo, com ódio ao problema... 
não sei se no caso era raiva pessoal, pois ele queria ser Secretário, mas não foi, ficou 
frustrado... chegou a ser Ministro da Agricultura do Castelo Branco e por iniciativa 
própria pediu para o José Gomes fazer o projeto e o projeto foi feito. Foi, 
indiscutivelmente, um projeto bem orientado para a  época, mas o Ministro da 
Agricultura era contra, essas coisas que se fazem no Brasil com muita freqüência, 
uma parte do governo fica de um lado, uma parte fica de outro e  as coisas se anulam. 
Nem o Severo ficou satisfeito, nem o José Gomes ficou satisfeito e o problema tornou 
a segunda vez a morrer, em um combate estéril, sem sentido. Mas no governo Castelo 
Branco houve a tentativa, já bem amadurecida, de se mexer no assunto, que também 
era uma contradição dentro do governo da Revolução. Ele era um homem culto, ele 
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também viu o que nós vimos e que era preciso fazer alguma coisa. Então, encomendou 
para quem já vinha estudando o problema que o fizesse, mas o Governo da Revolução 
como um todo, e eu faço sempre a exceção do Castelo Branco, não queria nada com 
isso, não estava no programa de ninguém do Governo na época e o problema morreu. 
Depois, aliás, com certeza por irreverência de alguns políticos, o Severo Gomes, que 
fez a Revolução, foi conspirador da Revolução, foi Ministro da Revolução, ficou líder 
da oposição, quando passou a moda da Revolução ele foi para o outro lado. Imagine, 
ele era um estilo de homem inteligente, mas era um carreirista político, que não tinha 
nenhum peso de ir daqui para lá e de lá para cá, mas o problema morreu. [Pergunto 
ao ex-Secretário se ele achava que o Estatuto da Terra podia ser entendido como uma 
continuação da Revisão Agrária] Acho. O que vou dizer pode parecer também falta de 
modéstia minha. Em primeiro lugar,  eu tinha um relacionamento muito bom na área 
e foi por isso que o José Gomes da Silva, que era quem mais estava próximo a mim 
naquela ocasião...  então, mesmo que não fosse por causa da Revisão Agrária, eles 
levaram um homem que ajudou na Revisão Agrária, naquela ocasião, então houve... e 
o tema, para quem leu, e o Castelo Branco lia, foi bem posto naquela ocasião, foi 
posto de modo a se fazer alguma coisa indutiva e não revolucionária, que era aquilo 
que ele ia fazer. 

A história política de José Gomes da Silva relacionada à reforma agrária, 

começou com a Lei de Revisão Agrária, segundo ele próprio44, respondendo à Profa.ª 

Célia Tolentino se sua luta pela reforma agrária havia começado naquele período:  

É até uma coisa interessante e eu não havia pensado nisso. A rigor nossa posição, 
vamos falar em 3 pessoas: o Lorena, o Sodero e eu, esse pequeno grupo tinha já uma 
ligação grande com os trabalhadores rurais, nas primeiras tentativas de 
sindicalização rural. Nós já tínhamos bastante contato com os poucos sindicatos que 
existiam em 1959, a partir de 1959 (...) Então existia uma pré-disposição. Eu acredito 
que o primeiro fato que me colocou na briga mesmo politicamente foi esse: ter 
encontrado o José Bonifácio com as mãos na cabeça. Quando em comecei a estudar 
esse... volume do Problems in Law Reform, não existia xerox naquela época e nós 
tínhamos 26 datilógrafas e pegamos as 26... pagamos hora extra e copiamos este livro 
à máquina. Então, ao fazer isso eu tive que me interessar. E depois o calor da briga. 
Dois fatos eu vou citar [ele cita o programa de televisão do Blota Jr. e o trem de São 
Paulo a Presidente Prudente] ... quando chegou em Presidente Prudente houve um 
debate e o José Bonifácio tinha ficado de ir onde ia chegar o trem e não foi, mandou 
uma fita. Na hora que colocou a fita para tocar um histérico chamado Almerim - que 
ainda existe e é da UDR de Presidente Prudente – disse: “Se puserem essa fita, eu 
quebro!”. Quer dizer, o mesmo estado de espírito de UDR de hoje, tinha naquela 
ocasião, apenas o pessoal ficava encapuzado. Então estes dois fato, já marcam a 
pessoa e estimulam, excitam uma posição. E houve um terceiro [José Gomes conta do 
curso que fez sobre reforma agrária, organizado pelo CIDA – Comitê Interamericano 
de Desenvolvimento Agrícola, já relatado no início do capítulo] ... Quando o curso 
terminou escolheram um de cada país para dar volta ao mundo: Israel, França, Itália, 

                                                
44 Depoimento concedido à Profa. Célia Tolentino, em 21/09/1989. 
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Espanha. E do Brasil foram escolhidos o César Canto e eu. Depois fomos então em 15 
pessoas ver esses projetos. Então, quando eu voltei eu era um cara de Reforma 
Agrária. 

Como especialista em Reforma Agrária, em virtude da vivência na Lei de 

Revisão Agrária foi que José Gomes da Silva e os demais membros de sua equipe 

foram chamados para compor o grupo que elaboraria o Estatuo da Terra. 

De qualquer forma, o momento histórico de proposição e aprovação da Lei de 

Revisão Agrária foi extremamente marcado pela Guerra Fria, pelos movimentos 

sociais no campo, e, portanto, pelo medo da expansão do comunismo, e paralelamente 

pelo desejo, de uma parte da burguesia, de um desenvolvimento econômico autônomo 

para o país. 

Assim, o fato do nome da lei ser “Lei de Revisão Agrária” e não “Lei de 

Reforma Agrária” é revelador das tensões e contradições vividas naquele momento 

histórico. Segundo José Bonifácio, a respeito do nome da Lei:45 

... Revisão foi o seu nome de batismo para deixar claro que não se tratava de uma 
reforma, mas que não seria também a consolidação de privilégios anti-sociais... 

Plínio de Arruda Sampaio, também a respeito da escolha do nome da Lei, 

afirmou: 

... foi uma coisa mesmo do Plano, da elite dirigente daqui, duas facções dela: uma 
facção mais progressista viu a necessidade de incorporar a massa rural sem um 
atrito, e a facção reacionária dizendo sempre: não tem dados, não está 
suficientemente estudado, como é que vai fazer uma loucura dessas, precipitada... 
Porque reforma já era um termo polêmico e o Carvalho Pinto não queria polêmica 
nem a pau, ele queria distinguir o processo dele da proposta comunista. Os 
comunistas já propunham reforma agrária, o projeto do Coutinho Cavalcanti já 
estava no Congresso. O Coutinho Cavalcanti era um deputado socialista de Rio 
Preto, médico, um homem socialista e o projeto dele chamava-se Reforma Agrária. Os 
comunistas, desde os anos 40... falavam em reforma agrária. Um dos que mais falava 
era esse esquerdista que agora está na presidência da república [Fernando Henrique 
Cardoso]. Tinha um artigo importante sobre reforma agrária, mas agora esqueceu 
tudo o que escreveu. Então, voltando ao assunto, era um tema da esquerda, um tema 
comunista,  e o Carvalho Pinto tinha tudo, menos comunismo, o Carvalho Pinto não 
era um comunista...46 

                                                
45 NOGUEIRA (s.d., p. 163). 
46 Entrevista com Plínio de Arruda Sampaio, realizada em 03 de novembro de 1998. 
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Claramente a escolha do nome revisão, em primeiro lugar, se fazia em oposição 

às idéias e propostas comunistas: não se queria, de maneira nenhuma, identificação 

com elas, nem mesmo no sentido de serem associadas através do termo “reforma 

agrária”. A idéia era justamente opor-se a elas, até porque uma identificação com as 

idéias comunistas, mesmo que mais relacionadas ao termo do que ao conteúdo da 

proposta, provavelmente geraria uma reação maior do que a que ocorreu. 

Por outro lado, as tensões e os conflitos de classe estavam latentes e objetivava-

se diminuí-los e controlá-los. Então o termo escolhido adequava-se bem a uma 

proposta que não fosse nem “tímida”, nem “marxista”: revisão agrária. O Governo do 

Estado de São Paulo fazia questão de distinguir a sua proposta da dos comunistas, 

ressaltando que o objetivo era técnico e não “político”. De qualquer maneira, a tensão 

em virtude da possibilidade de uma revolução camponesa no Brasil estava posta, 

segundo Jones (s.d., p. 1), 

pode-se afirmar com certa tranqüilidade, que o destaque assumido pela questão 
agrária, apesar das contradições e da gravidade que, efetivamente, apresentava, estava, 
apesar disso, muito mais associado à alegada possibilidade da pobreza rural vir a se 
constituir em base para uma possível revolução, de fundo agrário e de caráter 
socialista, nos moldes das Revoluções Chinesa ou Cubana, do que qualquer outra 
pretensão dos conspiradores em promover a “justa e eqüitativa distribuição da terra”. 

Entretanto, o Estado, em seu papel contraditório na sociedade capitalista, 

embora com uma proposta que visava a manutenção ‘ da burguesia e dos grandes 

proprietários de terra, possibilitou a formação de frações de território camponês onde 

antes tínhamos territórios eminentemente capitalistas.  

A trajetória destas frações camponesas do território - fruto desse momento 

histórico marcado pelas mobilizações no campo, particularmente em São Paulo, será o 

assunto abordado nos próximos capítulos. 

 


