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1.1. A Guerra Fria e os movimentos sociais no Brasil na década de 50 

 

O processo de mundialização do capital, que a partir da II Guerra Mundial 

configurou-se de modo hegemônico, tem determinado uma forma específica de 

constituição do território (OLIVEIRA, 1995a). Esta nova constituição tem, portanto, 

uma característica peculiar, fruto da materialização da forma como esse modo de 

produção contraditório se reproduz. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que se 

materializam as relações sociais tipicamente capitalistas, materializam-se também 

aquelas não-capitalistas - como o campesinato, por exemplo - que o contradizem, mas 

que ao mesmo tempo o compõem. 

É, portanto, no âmago das contradições dessa sociedade que a proposição da 

Lei de Revisão Agrária vai ser entendida neste trabalho. O momento em que foi 

gestada pode ser caracterizado, ao mesmo tempo, pela eclosão de inúmeros 

movimentos sociais no campo no Brasil e pelo auge da Guerra Fria, entendidos como 

fenômenos que compõem um mesmo processo, como será discutido. 

O processo de reprodução do modo capitalista de produção – que reproduz suas 

próprias contradições – materializa-se, e ao materializar-se, constrói o território. 

O território está sendo aqui entendido como resultado da interação de três 

fatores: tempo, espaço e relações sociais1. Entender o território desta forma é conceber 

que as relações sociais plasmam-se no espaço, no movimento do tempo. 

Segundo o Prof. Ariovaldo U. de Oliveira (1988, p.109), “as transformações 

temporais encontram sua consolidação nas transformações espaciais”, ou seja, o 

espaço materializa as relações no decorrer do tempo, tornando-se então território.  

Neste entendimento, portanto, fica claro que espaço não é sinônimo de 

território: 

                                                
1 RAFESTTIN, 1993, p.160. 
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... o território não pode ser entendido como equivalente, como igual ao espaço, como 
propõem muitos geógrafos. Nesse caminho, torna-se fundamental compreender que o 
espaço é uma propriedade que o território possui e desenvolve. Por isso, é anterior ao 
território. O território por sua vez é um espaço transformado pelo trabalho, é portanto, 
uma produção humana, logo espaço de luta, de luta de classes ou frações de classes. 
Por causa de todas as relações que envolve, inscreve-se no campo do poder, sendo 
pois, o lugar da luta cotidiana da sociedade pelo seu devir histórico. (OLIVEIRA, 
1997, p. 9) 

Neste mesmo sentido, de acordo com Raffestin (1993, p. 144): 

O espaço é, de certa forma, ‘dado’, como se fosse uma matéria-prima. Preexiste a 
qualquer ação. ‘Local’ de possibilidades, é a realidade material preexistente a qualquer 
conhecimento e a qualquer prática dos quais será o objeto a partir do momento em que 
um ator manifeste a intenção de dele se apoderar. Evidentemente o território se apóia 
no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do espaço. 

Não se trata, portanto, de considerar o espaço como ponto de partida na direção 

daquilo que se constitui o território; pelo contrário, o território expressa as relações 

sociais que no espaço se estabelecem. Assim, não é possível concebê-lo (o território) 

apenas como fruto da interação entre “homem-meio”, o que daria uma idéia de um 

homem “abstrato”, isolado, desvinculado de seu tempo e das determinações dele 

decorrentes.  

Analisar o território significa apreender as relações sociais que o determinam, o 

que na atualidade significa fazer uma análise que abarque o modo capitalista de 

produção2 e suas determinações, numa perspectiva de entendimento de que as relações 

sociais no mundo atual são por ele determinadas. 

Para Marx, conforme estudos de Indovina & Calabi e Moraes, o território 
define-se não pelo domínio mas pelo uso. É a apropriação (num sentido lato) e não a 
propriedade (uma relação historicamente mais limitada) que o credencia. Marx é claro 
ao afirmar que: ‘o que faz com que uma região da Terra seja um território de caça é o 
fato das tribos ali caçarem (Marx, 1981, p.87). Assim, é o trabalho social que qualifica 
o espaço, gerando um território. Este, na concepção marxista é uma construção social.3  

                                                
2 Modo de produção está sendo aqui entendido como “... modo historicamente determinado de exploração da 
força de trabalho no processo de produção, no qual são produzidas também as relações sociais fundamentais de 
uma sociedade” (MARTINS, 1996, p.2). 
3 ETGES, 1989, p.15.  
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Dessa forma, falar em formação territorial é falar das relações sociais que 

determinam a construção de um território. O Prof. Ariovaldo U. de Oliveira (1996, p.  

11-2) o definiu da seguinte forma: 

O território... é assumido como síntese contraditória, como totalidade concreta 
do processo de produção, distribuição, circulação e consumo, e suas articulações e 
mediações políticas, ideológicas, simbólicas, etc. É pois produto concreto da luta de 
classes travada pela sociedade no processo de produção e reprodução de sua 
existência. São, pois, as relações sociais de produção e o processo contínuo e 
contraditório de desenvolvimento das forças produtivas que dão configuração histórica 
específica ao território. O território não é um prius ou um a priori mas a contínua luta 
das classes sociais pela socialização igualmente contínua da natureza é, pois, 
simultaneamente, construção, destruição, manutenção e transformação. É, em síntese, 
a unidade dialética, portanto contraditória, da espacialidade que a sociedade tem e 
desenvolve de forma desigual, simultânea e combinada, no interior do processo de 
valorização, produção e reprodução. 

Nesta perspectiva, para compreender a formação territorial atual do país é 

preciso entender de que forma o capitalismo tem determinado, através das relações 

sociais que por ele são engendradas, a construção/reprodução do território tal como é 

conhecido na atualidade. 

Tendo em vista o caráter peculiar do capitalismo - um modo de produção 

fundado na desigualdade de relações entre os seres humanos4 - e concebendo o 

território enquanto materialização das relações sociais que se estabelecem no espaço 

ao longo do tempo, significa que o território produzido pelo capitalismo é 

essencialmente desigual. Desigual enquanto expressão do tipo de relação social que 

através dele se estabelece e, ainda mais, desigual também de forma que a reprodução 

da desigualdade social continue a ser possibilitada: 

Uma análise do território, embora possua seus próprios instrumentos, deve 
configurar-se como uma leitura que diz respeito ao processo total e específico do 
capital... o fim último da organização territorial específica é o de permitir o processo 
total do capital: extração da mais-valia, realização-circulação...5 

No processo de mundialização do capital, o território vai sendo construído a 

partir das necessidades de produção e reprodução do próprio capital (assim como de 

                                                
4 (MARX, K. 1982). 
5 CALABI & INDOVINA, 1973, p.14. 
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suas contradições, como será oportunamente discutido). Neste sentido, segundo Calabi 

& Indovina (1973, p. 4): “As escolhas de localização, portanto, não seguem uma lei 

‘tecnológica’ mas uma lei social, no sentido de que elas são determinadas pela 

possibilidade (facilidade) de extrair mais-trabalho”. 

Evidentemente esse processo de mundialização não se dá de forma homogênea 

por todo o mundo. O capital, em seu processo de desenvolvimento desigual e 

combinado, territorializa-se também de forma desigual.  

Nesse sentido, à medida que o capitalismo mundializa-se, mundializa-se 

também o território que é por ele forjado, em um movimento constante e contraditório. 

O território construído a partir do modo capitalista de produção é visivelmente e 

mundialmente desigual e contraditório. Desta forma, é possível compreender a 

existência lado a lado de latifúndios (im)produtivos e de unidades camponesas, como 

será discutido ao longo deste trabalho. 

Assim, a intenção básica da abordagem deste item é desvendar as relações entre 

o contexto geopolítico mundial da década de 50 (profundamente marcado pela Guerra 

Fria, pela expansão política e econômica dos Estados Unidos e pela inserção do Brasil 

nesse contexto) e as repercussões internas, fruto de seu posicionamento geopolítico. 

Como apontado, os dois processos, tanto o posicionamento do Brasil no quadro da 

Guerra Fria, quanto os movimentos sociais no campo, são partes de um processo único 

que diz respeito à constituição do território a partir da mundialização do capital. 

Como afirmou o Prof. Ariovaldo U. de Oliveira (1996), o território é o “produto 

concreto da luta de classes travada pela sociedade no processo de produção e 

reprodução de sua existência”. É nesse sentido que devem ser compreendidos os 

conflitos sociais no campo: como conflitos de classe no cerne da produção e 

reprodução (contraditória) do capitalismo6.  

                                                
6 A discussão detalhada a respeito dos conflitos sociais no campo como conflitos de classe será realizada no 
próximo item. 
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O processo histórico de mundialização do capital – com o marco geopolítico da 

Guerra Fria - atuou profundamente na configuração do território nacional tal como é 

conhecido atualmente.  

Desta forma, houve uma grande mudança no quadro de relações entre as classes 

sociais, particularmente entre o campesinato versus os proprietários de terra e a 

burguesia7, desencadeando uma série de movimentos sociais que indiretamente 

colocavam em questão o posicionamento do país frente à geopolítica da bipolaridade.  

O Brasil, como conseqüência de um alinhamento à expansão capitalista norte-

americana, junto com outros países latino-americanos, adotou uma postura política de 

não deixar brechas para a expansão do comunismo no país.  

Os motivos e, sobretudo, os objetivos do golpe, ao que as evidências parecem 
indicar... estavam fortemente marcados pelas posições políticas e ideológicas 
derivadas da “Doutrina Monroe” e, em especial, da sua concretização na “política 
preventiva”, estruturada no início do século, e que lançava as primeiras bases para o 
“direito” de intervenção dos Estados Unidos nos assuntos internos dos países latino-
americanos sob o pretexto de combater “a anarquia reinante e as transformações 
políticas indesejáveis, e, mais tarde (...) a ameaça do comunismo.” (JONES, s.d., p. 3-4) 

Todos os movimentos sociais internos, na década de 50, foram interpretados 

justamente nesse sentido, ou seja, como movimentos que carregavam em si a 

possibilidade de fazer germinar uma revolução comunista no país. 

Os conflitos sociais no campo e as ações para a contenção do comunismo (em 

função da expansão dos movimentos camponeses), paralelamente ao desejo de uma 

parcela da burguesia nacional de buscar uma saída para o subdesenvolvimento e conter 

o conflito de classe que despontava, guiaram uma série de ações por parte do Estado 

em direção à reforma agrária, entre elas, a própria Lei de Revisão Agrária, durante as 

décadas de 50/60. Esses movimentos sociais no campo e a posição que o Estado 

adotou frente a eles, sem dúvida, tiveram um papel preponderante no 

desencadeamento do Golpe Militar de 64. De acordo com Jones (s.d., p. 3): 

                                                
7 A questão do campesinato como classe social será feita no próximo item. 
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o golpe de 1964 não era um fato isolado, nem muito menos novo, mas que, ao 
contrário, apenas representou o momento vitorioso desse conjunto de tentativas 
frustradas de retomada do poder pelas elites mais conservadoras do país, amplamente 
comprometidas com um determinado projeto, supostamente liberal, de “abertura” e 
internacionalização da economia brasileira, mas sobretudo, de alinhamento do Brasil 
no âmbito da aliança Ocidental. Ou seja, no âmbito do “bloco anti-soviético”. 

Desta forma, a proposição da Lei de Revisão Agrária e sua posterior aprovação 

em São Paulo, em 1960, têm uma relação evidentemente intrínseca com o momento 

histórico da década de 50, marcado pelos conflitos no campo. 

No plano da geopolítica, a década de 50 estava pautada pela Guerra Fria, como 

foi já foi apontado. Com o término da II Guerra Mundial, os Estados Unidos 

configuraram-se como potência econômica hegemônica, primeiro porque financiaram 

a reconstrução dos países capitalistas envolvidos na Guerra e segundo, porque 

passaram a expandir suas empresas e seu capital por todos os países em que esse 

processo fosse possível, dando início à chamada mundialização do capitalismo: 

O desenvolvimento do capitalismo no pós-Segunda Guerra Mundial deve ser 
entendido como o processo de consolidação dos oligopólios internacionais que deu 
origem às empresas multinacionais, sejam elas cartéis, trustes ou monopólios 
industriais e/ou financeiros. Esse processo histórico teve como sujeitos principais a 
emergência dos Estados Unidos como potência econômica capitalista e a 
transformação interna das empresas norte-americanas. (OLIVEIRA, 1996, p. 242)  

Face às revoluções ocorridas nas décadas de 40 e 50, os Estados Unidos 

passaram a adotar uma posição extremamente dura, tanto do ponto de vista militar 

quanto político e econômico, exigindo um posicionamento dos países “alinhados” 

frente ao “perigo vermelho”, que ameaçava sua expansão econômica. 

De fato, o “perigo vermelho” estava posto. A China foi a primeira: em 1945, o 

exército vermelho chegou a contar com 500 mil homens, dos quais 58% eram do 

campesinato, 38% do proletariado rural e 4% da pequena burguesia8, e “em 49 os 

comunistas assumiram o poder na China”9. 

                                                
8 WOLF, E., 1984. 
9 HOBSBAWM, E., 1996.  
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O Vietnã, a Argélia e a Coréia do Norte também realizaram revoluções 

comunistas, marcando fortemente o final da década de 40 e toda a década de 50, 

representando uma ameaça à expansão capitalista norte-americana.  

Entretanto, a Revolução Cubana talvez seja o maior expoente do significativo 

impacto que teve uma revolução em meio à expansão socialista no mundo. Tal sua 

importância, que mesmo com o fim da Guerra Fria os Estados Unidos ainda impõe à 

Cuba sansões econômicas e políticas neste início de século XXI. 

Deste modo, a Guerra Fria, e paralelamente, as revoluções, em grande parte 

revoluções camponesas, como mostra Eric Wolf (1984), mas muito especialmente a 

Revolução Cubana, determinaram graves repercussões no contexto político brasileiro 

das décadas de 50 e 60, influenciando as ações do Estado e culminando com o Golpe 

Militar em 1964. Segundo Jones (s.d., p. 3): 

é evidente que não se tratava, apenas, de um golpe, especificamente voltado contra o 
governo de João Goulart, fundado no fato de que o Presidente ter-se-ia guinado para as 
esquerdas, ou de haver sido deflagrado em decorrência da inabilidade política do 
Presidente para lidar com uma crise, supostamente, conjuntural... Este era, certamente, 
o pretexto, nunca o motivo da conspiração. Tratava-se, como os fatos ulteriores vieram 
a deixar evidente, de um golpe contra qualquer aspiração à auto-determinação 
política do País, e sobretudo, contra a escolha, que aparentemente estava sendo feita, 
por uma via democrática e independente de desenvolvimento da economia nacional, e 
do não-alinhamento no campo político. Tudo isto feria os princípios consagrados na 
“Doutrina Monroe”, nunca abandonada, especialmente tendo-se em consideração a 
conjuntura da “Guerra Fria” e da alegada “ameaça do comunismo internacional”. 

A década de 50, que antecede a do Golpe Militar, é, portanto, um capítulo 

especial na história do campesinato brasileiro, que criou o pano de fundo para as 

propostas oficiais de reforma agrária, desde a Lei de Revisão Agrária até o próprio 

Estatuto da Terra. Este último, sem dúvida alguma, deve ser compreendido como fruto 

direto da Lei de Revisão Agrária, questão que será abordada com maior profundidade 

no decorrer do trabalho. 

De acordo com José de Souza Martins (1990, p. 67):  

Se até 1940 o messianismo e o cangaço foram as formas dominantes de organização e 
de manifestação da rebeldia camponesa, a partir dos anos 50 a liga camponesa e o 



 32 

sindicato serão as formas mais importantes de organização e luta política dos 
camponeses... 

Assim, torna-se necessário traçar um panorama geral dos conflitos no campo 

brasileiro ao longo da década de 50, na perspectiva de que os processos sociais não 

ocorrem isoladamente, ou seja, é no âmbito das transformações territoriais provocadas 

pela inserção do país no capitalismo mundializado que podemos compreender o modo 

como os conflitos de classe afloraram naquele período. O entendimento desse processo 

é que fornece subsídios para a compreensão da “Lei de Revisão Agrária” paulista. 

Há que se considerar três questões fundamentais para a compreensão destes 

movimentos no campo nesse período: a primeira é o desenvolvimento econômico do 

Brasil, que acabou por determinar, muitas vezes, uma transformação na relação de 

produção e trabalho em setores expressivos da agricultura; a segunda é a atuação do 

Partido Comunista no campo; e a terceira é a especificidade da ação política 

camponesa. 

O Brasil, desde o Estado Novo, fez uma opção durante a II Guerra, e 

particularmente no pós-guerra, no período da Guerra Fria, tomando uma posição bem 

clara ao colocar-se contra o "perigo do comunismo". Adotou, assim, um tipo de 

desenvolvimento capitalista que internacionalizava a economia brasileira. Esse tipo de 

desenvolvimento, para viabilizar-se, requereu o aumento da dívida externa. Como 

forma de saldar a dívida, o caminho encontrado foi o da exportação de produtos 

agrícolas (OLIVEIRA, 1988a, p. 8).  

Esse modelo de desenvolvimento afetou profundamente a vida dos camponeses, 

desencadeando uma série de expulsões em vários pontos do país, pois a terra adquiriu 

um preço que até então não tinha. A valorização da terra levou à expulsão tanto do 

posseiro, que subitamente viu suas terras griladas, quanto do parceiro, que foi expulso, 

pois sem ele o proprietário pôde aumentar sua exploração. 

Esse processo de expulsão iniciou-se já na década de 40 quando, durante a 

guerra, o preço do açúcar subiu e os foreiros foram expulsos dos canaviais nordestinos 
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ou obrigados a trabalhar um período de tempo muito grande dedicado à cana-de-

açúcar, em detrimento de sua lavoura.  

Paralelamente, em São Paulo, o preço do café caiu, a industrialização 

aumentou, e aumentou portanto o mercado interno. As áreas antes destinadas à 

produção de café passaram a ser utilizadas para pastagens ou plantio de outros 

produtos e os colonos saíram e/ou foram expulsos das terras (MARTINS, 1990, p. 66). 

À expulsão de colonos e foreiros que se encontravam no cerne da produção 

destinada à exportação, no eixo econômico do país de então, somou-se a daqueles que, 

posseiros, viram suas terras valorizadas (e quando possível, griladas) em virtude, por 

exemplo, de construções de estradas.  

Dentre os conflitos e ações políticas camponesas nesse período destacam-se, 

principalmente, os da região do Rio Doce em Minas Gerais, Trombas e Formoso e 

Luta do Arrendo em Goiás10, Porecatu (Norte do PR), Francisco Beltrão, Pato Branco 

e Capanema (Sudoeste do Paraná), Santa Fé do Sul em São Paulo e as Ligas 

Camponesas no Nordeste.11 

A ação do Partido Comunista permeou, sem dúvida, o avanço desses 

movimentos no campo, tendo atuado de forma direta em Trombas e Formoso e Luta 

do Arrendo12, Porecatu13, Santa Fé do Sul e também nas Ligas Camponesas. 

                                                
10 Ver Mendonça (2004).  
11 Ver Martins (1990) e também Chaia (1981), Castro Oliveira (1998), Bastos (1984) e Welch (1999). 
12 Os camponeses de Trombas e Formoso organizaram um movimento - que posteriormente teve a atuação direta 
do Partido Comunista - em que, ao resistirem a se transformar em parceiros (pois suas terras foram griladas em 
1952), acabaram sofrendo violências contra as quais conseguiram resistir através da luta armada, tornando 
inclusive a própria região território liberado, chegando a eleger o líder do movimento, José Porfírio, deputado 
estadual. Entretanto, com o Golpe Militar de 1964, os líderes foram presos e torturados e o movimento, diluído 
(MARTINS, 1990). 
De acordo com Mendonça (2004: 334): “A migração forçada e a perda da terra, associadas aos ideais libertários 
divulgados... pelo PCB que, através da ferrovia fazia chegar informações no Sudeste Goiano – Região da Estrada 
de Ferro, sobre a necessidade de lutar contra o latifúndio, ocasionou o surgimento de diversas revoltas dos 
camponeses-posseiros, que lutavam para permanecerem na terra. Dessas lutas, duas se destacaram pela 
organização, mobilização e orientação política do PCB, expressando o apoio de diversas categorias de 
trabalhadores: A Luta do Arrendo (1948-1952) em Campo Limpo – Orizona, no Sudeste Goiano e a Revolta 
Camponesa de Trombas e Formoso (1950-1964), no Meio-Norte.” A Luta do Arrendo foi travada entre 
camponeses-rendeiros e grandes proprietários para diminuir o valor cobrado pelo arrendamento. Para maiores 
detalhes, consultar Mendonça (2004). 
13 Ver Gorender (1990). 
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Em Porecatu14 e Jaguapitã, no norte do Paraná (na região de Londrina), no 

início da década de 50, camponeses-posseiros organizaram-se e armaram-se para 

resisitir à ação violenta de despejo perpetrada pelo governo do estado para que 

deixassem a área em que viviam. Ocorre que o próprio governo havia negociado essa 

área com grandes proprietários de terra. Segundo José de Souza Martins: 

Desde 1946, 1.500 famílias de posseiros, habitando terras devolutas em Jaguapitã, 
passaram a sofrer o problema do despejo porque o governo do Estado cedera aquelas 
terras já ocupadas por eles para grandes proprietários. Os despejos violentos levaram à 
formação de grupos armados que resistiam ou atacavam fazendas. Vários confrontos 
entre posseiros e a polícia ocorreram, com derramamento de sangue. A situação se 
agravou ainda mais porque o governador, envolvido ele próprio em famosas 
negociatas de terras, procurou os camponeses de Jaguapitã e lhes propôs transferência 
segura para outras terras no vale do rio Paranavaí, com casa e transporte. A promessa 
não foi cumprida. (MARTINS, 1990, p. 73) 

Em Porecatu, distante, aproximadamente, 30 quilômetros de Jaguapitã, 

camponeses, sabendo que o governo iria implantar um projeto de colonização,  

dirigiram-se para aquelas terras. Entretanto, após terem aberto suas posses e estarem 

vivendo na área, o governador Lupion vendeu estas terras. No final de 1950, através da 

ação do Partido Comunista do Brasil, os camponeses organizaram-se e eclodiu a 

Guerrilha de Porecatu (MARTINS, 1990).  

Entretanto, a questão da terra e o confronto entre camponeses e o governo do 

estado do Paraná recrudesceu no final dos anos 50. Desta vez, os conflitos ocorreram 

no sudoeste do Paraná (Pato Branco, Francisco Beltrão e Capanema), quando Lupion 

voltou ao governo. O próprio governo do estado grilou as terras de camponeses 

oriundos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que as haviam comprado de 

companhias imobiliárias. Estes camponeses, da condição de proprietários, tornaram-se 

“posseiros” a partir da grilagem de suas terras (MARTINS, 1990).  

                                                
14 A discussão sobre o caso de Porecatu faz-se especialmente importante posto que membros deste movimento 
foram procurados pela polícia na região de Marília, que também contou com a atuação do Partido Comunista e a 
ocupação da Fazenda Santa Helena, que posteriormente foi designada à aplicação da Lei de Revisão Agrária.  
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O conflito teve início em 1957, quando os camponeses organizaram-se e 

armaram-se para resistir à expulsão de suas terras. Segundo José de Souza Martins 

(1990, p. 74): 

Toda sorte de violências foi cometida contra os camponeses da região, 
arrancados violentamente das terras, que estavam sendo vendidas por companhias 
colonizadoras, ligadas ao governador, a outras pessoas. Com freqüência essas terras 
eram negociadas e tituladas em favor de amigos e parentes do próprio governador, que 
imediatamente hipotecavam os títulos no Banco do Estado, obtendo grossos capitais 
em cima de terras que não lhes pertenciam de fato. 

Os camponeses, organizados, passaram a realizar “Assembléias Gerais do 

Povo”, a partir de outubro de 1957, após terem efetivado uma revolta para resisitir ao 

ataque de jagunços ligados ao governador Lupion (MARTINS, 1990).  

A partir dessas “Assembléias Gerais do Povo”, foram formadas Juntas 

Governativas eleitas nos municípios de Pato Branco, Francisco Beltrão, Capanema e 

Santo Antônio. Os camponeses tomaram as estações de rádio e em algumas cidades as 

autoridades fugiram. Posteriormente, com a entrada das tropas da polícia militar, as 

Juntas Governativas foram dissolvidas. Entretanto, 

... a corrupção e o terror continuaram. As questões somente começaram a ser 
resolvidas em 1961, após a saída de Juscelino Kubitschek da presidência da Repúlica, 
pois pertencia ao mesmo partido de Lupion, o PSD. (MARTINS, 1990, p. 75) 

Dentre os movimentos sociais no campo que marcaram a década de 50 no 

Brasil, as Ligas Camponesas, de certa forma, sintetizaram uma parte significativa, ao 

longo da década de 50 e início da década de 60, espalhando-se por boa parte do país e 

colocando na ordem do dia a questão da propriedade privada da terra.  

É importante salientar que esses conflitos e movimentos sociais foram conflitos 

de classe, dos camponeses em oposição à burguesia e aos proprietários de terra, que 

com o tipo de inserção do Brasil na economia mundializada passaram a explorar a 

propriedade privada da terra de tal forma que a reprodução camponesa (especialmente 

do campesinato sem acesso à propriedade privada) ficou ameaçada em várias áreas. 

Segundo José de Souza Martins, desde o período da II Guerra Mundial essa 

situação passou a ser agravada, de modo que: 
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Em 1950, 80,8% dos estabelecimentos rurais do país eram de proprietários de terra e 
19,2% eram de não proprietários (arrendatários, parceiros e posseiros); em 1975, os 
estabelecimentos de proprietários haviam sido reduzidos a 61,9% do total e os de não 
proprietários haviam subido para 38,1%. Enquanto em 1950 havia havia 4,2 
proprietários para 1,0 não proprietário, em 1975 essa relação havia sido 
substancialmente alterada na proporção de 1,6 para 1,0. No caso de pequenos 
estabelecimentos agrícolas a proporção, em 1975, era de 1,0 para 1,3. (MARTINS, 
1990, p. 98) 

Neste sentido, para compreender as Ligas Camponesas, é preciso que se 

compreenda as transformações que estavam ocorrendo no Nordeste naquele momento, 

como fruto da forma como o Brasil se inseriu no capitalismo mundializado. Tais 

transformações alteraram o modo como uma parcela significativa do campesinato 

nordestino vinha se reproduzindo. 

Até a década de 40 a sociedade nordestina, em geral, estava composta por 

senhores de engenho-latifundiários (produtores de cana-de-açúcar) na Zona da Mata, 

que tinham no interior de suas fazendas camponeses agregados ou foreiros. Estes eram 

descendentes de ex-escravos, que após a abolição da escravatura não tinham para onde 

ir e tornaram-se agregados da fazenda, ou então eram brancos pobres ou mestiços que 

também não tinham terras próprias e portanto estavam ligados ao engenho, seja como 

um morador (morador de condição), seja como foreiro (aquele que paga um aluguel 

anual pela utilização da terra). Normalmente tinham sua cultura para o próprio 

consumo e deviam alguns dias de serviço por ano para se dedicarem às culturas do 

dono da terra, prática conhecida como cambão. Entretanto, nos períodos em que o 

açúcar estava mais valorizado no mercado, o plantio da cana expandia-se pela 

propriedade, em detrimento das culturas de subsistência dos foreiros e moradores. 

Estes, em contrapartida, eram obrigados a dedicar maior tempo às lavouras do senhor 

de engenho, por uma remuneração extremamente baixa, assalariando-se 

temporariamente e perdendo a autonomia que tinham em seu trabalho. 

No Agreste e Sertão Nordestino, diferentemente da Zona da Mata, a população 

era praticamente constituída de posseiros que faziam cultivos para o próprio consumo, 

pois essas regiões não eram economicamente viáveis para a produção de cana, 
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principalmente nos períodos recessivos, tanto pela distância quanto pela necessidade 

de irrigação, e portanto, de investimentos. 

Com a Segunda Guerra Mundial, essas relações passaram a ser alteradas, 

sobretudo porque o Brasil adotou um modelo de desenvolvimento buscando a 

modernização e a internacionalização da economia. Atrelava-se, portanto, à expansão 

do capitalismo monopolista. Essa internacionalização ocorreu, basicamente, de duas 

formas: a primeira delas, pela industrialização, através da contração de dívidas, 

oferecendo infra-estrutura para o investimento do capital externo e abrindo o país para 

a entrada de capitais estrangeiros; a segunda, relacionada à primeira, pela exportação 

de produtos agrícolas, como forma de conseguir divisas para saldar as dívidas que o 

país contraiu (ANDRADE, 1989, p. 32). 

Em decorrência desta política de exportação de gêneros agrícolas, e com o 

preço do açúcar aumentando no mercado internacional após a Segunda Grande Guerra, 

as relações sociais e de trabalho alteraram-se profundamente no Nordeste. 

Nas regiões monocultoras, produtoras de cana-de-açúcar (Zona da Mata), houve 

pressão por parte dos latifundiários para transformar os moradores e foreiros em 

assalariados, uma vez que suas culturas para o consumo atrapalhavam a expansão da 

cana-de-açúcar. Já nas regiões mais distantes, Agreste e Sertão (policultoras), começou 

a haver expulsão dos posseiros pela grilagem de terras, para que a cana pudesse ser 

produzida também em parte nessas áreas. 

No Nordeste, a crise da cana levara os senhores de engenho a arrendar suas 
terras a foreiros, tornando-se absenteístas, vivendo nas cidades. Quando, porém, 
durante o período da Guerra, de 1939 a 1945, os preços do açúcar se elevaram, 
passaram a expulsar os seus foreiros. Onde os foreiros não foram expulsos, em terras 
de usinas, as usinas permitiram que ficassem sob condição de destruírem outras 
culturas e plantarem cana... Foreiros que não foram expulsos ou despejados acabaram 
transformando-se em moradores de condição, sujeitos a dar um crescente número de 
dias de trabalho ao canavial, sob pagamento de salário inferior ao dos trabalhadores de 
fora da fazenda.15  

                                                
15 MARTINS, 1981, p. 65-6. 
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Assim, a possibilidade de reprodução da vida, nos moldes como vinha se dando 

há anos, começou a ficar cada vez mais restrita, tornando os meios de vida tão exíguos 

que nem mesmo recursos suficientes para velarem e enterrarem seus mortos em 

caixões os foreiros tinham. 

Foi nesse contexto que surgiu a mais conhecida e uma das primeiras ligas 

camponesas, a de "Galiléia". Seu surgimento se deu de uma forma bastante peculiar: 

através de um fundo funerário para angariar recursos a fim de adquirirem caixões para 

enterrarem seus mortos.  

Os foreiros do engenho Galiléia, no início da década de 50, estavam pagando 

um foro (aluguel anual) por cada hectare. O preço desse aluguel era de 6 mil cruzeiros 

e o preço de venda da terra oscilava entre 10 mil e 15 mil cruzeiros. "Isto equivale a 

que o pagamento de dois anos de renda corresponda ao valor da terra arrendada" 

(BASTOS, 1984, p. 18). Na época, um dos foreiros, que ficou conhecido como Zezé da 

Galiléia, estava sendo ameaçado de expulsão, pois seu aluguel estava atrasado. 

Procurou então orientação com José dos Prazeres (ex-membro do Partido Comunista, 

que havia participado na formação da Liga de Iputinga)16, que sugeriu a criação de 

uma associação como forma de ajuda coletiva (não só como fundo funerário, mas para 

o pagamento dos foros). Assim, os foreiros criaram a Sociedade Agrícola dos 

Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco - SAPPP - e convidaram o proprietário das 

terras, Oscar Beltrão, a ocupar o cargo de presidente. A princípio ele aceitou; 

entretanto, ao ser informado que se tratava "de coisa de comunista", não só recusou, 

como também exigiu a extinção da SAPPP, aumentou o foro e ameaçou os 

camponeses de expulsão. 17 

Os camponeses não extinguiram a Associação, mas transformaram-na em um 

instrumento de resistência à expropriação. Procuraram o governo para intervir no caso, 

mas não obtiveram resposta. Procuraram a Assembléia Legislativa em Recife, onde 

foram orientados a contratar um advogado. José dos Prazeres entrou em contato com 
                                                
16 Considerada a primeira Liga Camponesa. 
17 BASTOS, 1984. 
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Francisco Julião (advogado e parlamentar pelo Partido Socialista Brasileiro), que 

levou o problema da terra para a Assembléia Legislativa, uma vez que a luta dos 

foreiros do SAPPP só seria possível, de acordo com Azevedo (1982, p. 61): 

na medida em que os galileus amplificassem a sua resistência, comprometendo os 
setores progressistas e liberais da capital, o centro político do estado e fossem capazes 
de denunciar na imprensa ou na tribuna legislativa, a regressão que se abateu sobre os 
foreiros da Galiléia. 

Com relação à compreensão do desdobramento desses fatos há três questões 

importantes a serem colocadas a respeito desse momento histórico, que acabaram 

determinando a trajetória das ligas, e, conseqüentemente, a de muitos camponeses e 

trabalhadores rurais, não só no Nordeste, mas no Brasil todo, tal foi a repercussão do 

movimento. 

A primeira refere-se ao contexto político da época, assentado em governos 

populistas desde a queda de Getúlio Vargas, em 1945, até o Golpe Militar de 196418. 

Os governos populistas, na realidade comprometidos com a elite, assumiram um 

"aspecto democrático" ao proporem-se a "ouvir" os trabalhadores, criando sindicatos, 

por exemplo. Entretanto, esses sindicatos deveriam estar alinhados ao Estado. 

A característica mais marcante desses governos foi fazer "algumas concessões" 

sem, de fato, colocarem em jogo a estrutura de poder da classe dominante, tanto 

agrária quanto industrial. Foi assim que no período populista de Jango elaborou-se o 

Estatuto do Trabalhador Rural, mas não se colocou em questão a reforma agrária, de 

modo que qualquer desapropriação só poderia ser feita mediante pagamento prévio, 

                                                
18 Caberia uma exceção a João Goulart, que dentro de sua concepção de desenvolvimento nacional não estava 
necessariamente em defesa dos interesses da elite, entretanto, segundo José de Souza Martins (1981, p. 90-1): 
“Goulart e seu Partido Trabalhista Brasileiro tinham também uma proposta para resolver os problemas do 
campo. Nessa proposta juntavam-se duas intenções: a do desenvolvimento econômico independente, de base 
nacionalista, e a da extensão do populismo no campo. Nessa concepção, o principal problema do país era a 
inflação, particularmente a elevação dos preços dos gêneros alimentícios. A elevação dos preços dos gêneros 
seria nada mais do que o resultado do fato de que a agricultura havia se constituído em um ponto de 
estrangulamento da economia, devido à oferta insuficiente de alimentos. Tal oferta insuficiente decorria, por sua 
vez, da estrutura fundiária do país, fortemente marcada pelo latifúndio improdutivo, enquanto milhares de 
camponeses estavam sem terra e sem condições de produzir para aumentar a oferta de alimentos. A solução para 
o estrangulamento seria a reforma agrária. Essa reforma teria como uma das suas conseqüências, além de 
aumentar a produção de alimentos, a ampliação do mercado interno, um fluxo maior de renda no meio rural. Isso 
propiciaria o desenvolvimento da indústria nacional, criaria mais empregos nas cidades”. 
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justo e em dinheiro – a propriedade da terra e a estrutura fundiária do país não estavam 

em discussão (MARTINS, 1990). 19 

A segunda questão diz respeito à ação dos partidos de esquerda na época e à 

concepção que os mesmos tinham sobre os camponeses. De forma geral, os partidos de 

esquerda, especialmente o Partido Comunista, acreditavam que a revolução socialista 

seria feita tendo como protagonista o proletariado e que aos camponeses caberia um 

papel secundário numa união com os operários. Outros, como Francisco Julião, 

acreditavam que os camponeses tinham um potencial revolucionário muito grande, 

baseados nas experiências da China e de Cuba (MARTINS, 1990). 

Entretanto, todos eram unânimes em acreditar que o cambão (dias que o 

camponês dedicava às lavouras de açúcar do senhor), trabalho cada vez mais freqüente 

em decorrência do aumento do preço da cana e de outros fatores já discutidos, era 

resquício de uma sociedade feudal e que tal prática era símbolo da servidão dos 

camponeses aos latifundiários. Ora, o aumento do número de dias na lavoura 

canavieira do proprietário significava que estavam trabalhando para a expansão do 

capitalismo e não em uma continuidade de relações feudais; pelo contrário, os 

capitalistas apropriavam-se de uma forma de trabalho não assalariada para continuar 

produzindo o capital (MARTINS, 1990). 

A terceira questão refere-se ao fato de que, na época em que os foreiros de 

Galiléia procuraram Julião, estava havendo uma efervescência muito grande no 

Nordeste por parte de vários setores da sociedade (estudantes, políticos, intelectuais, 

empresários, entre outros). Lutavam por melhores condições de vida da população, e 

para desmistificar a idéia de que o problema do Nordeste era a seca (quando na 

verdade era político), lutavam para quebrar o poder das oligarquias e por maior 

democracia e justiça social. Assim, em 1955, esses setores da sociedade, reunidos, 
                                                
19 O Estatuto do Trabalhador Rural foi elaborado sob o Governo João Goulart, segundo José de Souza Martins: 
“Tudo indica, porém, que o governo estava preocupado com a contenção das tensões sociais no campo. Celso 
Furtado, ministro do governo e colaborador importante da sua política, assinalou em um trabalho publicado 
pouco depois do golpe, que essas tensões tornaram mais ‘difícil a integração de aspirações comuns e em um só 
projeto de reconstrução social. Em outras palavras: o próprio clima de tensões é pouco propício às soluções 
graduais do tipo reformista’... ”.  



 41

realizaram o Congresso de Salvação do Nordeste, e ao final deste elaboraram uma 

Carta de Salvação do Nordeste, com uma série de projetos para a solução desses 

problemas, entre eles, a reforma agrária (AZEVEDO, 1982). 

Francisco Julião percebeu que todo esse movimento - que por vezes organizou 

greves gerais parando Recife e quase todo o estado de Pernambuco - poderia ajudar a 

lutar, a princípio, pelos foreiros do Engenho Galiléia e, mais tarde, pelos camponeses 

de modo geral. Foi assim que as Ligas Camponesas espalharam-se por todo o estado, 

tendo sempre o vínculo com a capital (Recife), de forma que qualquer agressão ou 

represália pudesse ser denunciada, chegando as informações rapidamente à imprensa, 

evitando assim a violência. O movimento não ficou restrito apenas ao Engenho 

Galiléia. Francisco Julião ajudou a formar as Ligas por todo o Estado, tendo o respaldo 

da população urbana, inclusive de empresários, que questionavam o poder das 

oligarquias e a estreita relação com o então governador de Pernambuco, General Farias 

(BASTOS, 1984). 

Na verdade, as ligas surgiram no contexto mais amplo não só da expulsão de 
foreiros e da redução ou da extinção dos roçados dos moradores de usina, mas também 
no contexto de uma crise política regional. Essa crise se particularizou numa tomada 
de consciência do subdesenvolvimento do Nordeste e particularmente numa ação 
definida da burguesia regional no sentido de obter do governo federal não mais uma 
política paternalista de socorros emergênciais nos períodos de seca grave, mas sim 
uma efetiva política de desenvolvimento econômico. Isso queria dizer, uma política de 
industrialização do Nordeste. O problema da miséria dos camponeses e do êxodo para 
o sul era explicado como resultado do latifúndio subutilizado, que impede a ocupação 
da terra por quem dela precisa. Uma política regional de desenvolvimento que baseado 
na industrialização deveria sustar e inverter o círculo vicioso da pobreza de uma 
agricultura monocultora e latifundiária.20 

Foi neste contexto que, em 1958, foi eleito em Pernambuco um governador de 

esquerda, Cid Sampaio, comprometido com os projetos da Carta de Salvação do 

Nordeste. Na época já havia um projeto "engavetado" na Assembléia Legislativa, 

elaborado por Julião, para a desapropriação da Fazenda Galiléia. Com a pressão de 

centenas de camponeses, que se reuniram em torno da Assembléia, e o apoio do 

                                                
20 MARTINS, 1990, p. 76-7. 
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próprio governador ao projeto, os deputados aprovaram a desapropriação - “justa, 

prévia e em dinheiro”. 

Tal medida causou muita polêmica, mesmo no Sul do país, onde a imprensa, 

como o jornal O Estado de São Paulo, posicionou-se contra, afimando que tal medida 

era um atentado à propriedade privada, o começo de uma revolução (AZEVEDO, 1982). 

Paralelamente, a partir desse fato e da repercussão que teve, as Ligas 

espalharam-se não só pelo Nordeste, como pelo país inteiro. 

Entretanto, se por um lado foi positiva a desapropriação da Fazenda Galiléia, 

por outro significou uma traição ao projeto inicial dos camponeses da fazenda 

(BASTOS, 1984), pois a desapropriação foi feita pela CRC (Companhia de Revenda e 

Colonização, órgão do governo criado para este fim) e as terras passaram para sua 

propriedade. A CRC estabeleceu critérios de "ocupação", como por exemplo, limite de 

idade, ter o chefe da família prestado serviço militar, não ter nenhum tipo de doença. 

Além disso, a CRC julgou que a fazenda era pequena para todas aquelas famílias e, 

portanto, muitas seriam deslocadas para outros lugares. Estas medidas causaram uma 

série de impedimentos: o próprio Zezé da Galiléia, com mais de setenta anos, que vivia 

ali há muitos anos, não podia mais ficar. As famílias que seriam "deslocadas" para 

outros locais passaram a resistir à saída (BASTOS, 1984). 

No momento em que os camponeses resistiram à saída, desnudaram a cisão 

entre sua concepção sobre a terra e a dos "líderes intelectuais" do movimento. 

Enquanto a liderança do movimento encaminhava a luta pela reforma agrária em todo 

o país, os camponeses lutavam não pela reforma agrária em geral - ou seja, não por 

qualquer terra - mas pela terra que tivesse o seu trabalho incorporado. “Nesse sentido, 

não se trata de uma luta pequeno-burguesa pela propriedade, mas sim uma luta pelo 

objeto e meio de trabalho” (BASTOS, 1984, p. 21).  

Pouco tempo após a realização do Congresso de Salvação do Nordeste, foi 

realizado o I Congresso Camponês de Pernambuco, no qual os camponeses realizaram 

a primeira passeata em Recife e a SAPPP tomou uma amplitude estadual. José dos 
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Prazeres foi eleito o presidente das Ligas Camponesas e, de acordo com Azevedo 

(1982): “é desse congresso que nasce a estrutura orgânica das Ligas Camponesas e se 

amplia a sua ligação com as camadas populares e os setores mais progressistas da 

Capital”. 

As Ligas passaram a se estruturar através da criação de delegacias em qualquer 

município ou fazenda. Eram formadas por camponeses e um conselho deliberativo 

constituído por líderes camponeses, intelectuais, políticos, entre outros, que ficava na 

capital, de tal forma que fossem evitadas as repressões policiais, uma vez que, de 

acordo com Azevedo (1982), o estreito contato dos camponeses com setores 

progressistas da sociedade facilitaria a denúncia dos acontecimentos ocorridos no 

campo. 

O fato é que, no final da década de 50, só no Nordeste, as Ligas tinham por 

volta de setenta mil associados, o que começou a preocupar a elite, de forma que foi 

aberta uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), em 1961, para investigar a 

atuação das Ligas que já estavam espalhadas pelo país. 

Como os contornos da luta pela terra, e portanto o questionamento da 

propriedade, ao longo da década de 50, passaram a ficar cada vez mais claros, o Estado 

tomou medidas no sentido de fazer "algumas concessões" para refrear o movimento. 

Foi assim que, por exemplo, aprovou o Estatuto do Trabalhador Rural, deslocando o 

centro da questão “concentração de terras” para “melhores condições de vida”. 

Entretanto, o Golpe de 31 de março de 1964, através da repressão, foi o 

responsável pelo abafamento de todo e qualquer movimento social, pois eles 

representavam um entrave ao capitalismo, uma vez que, sobretudo o movimento 

camponês, colocava, já de início, o questionamento da propriedade privada capitalista 

da terra. Segundo Oliveira (1995, p. 524): 

... as Ligas, lideradas por Francisco Julião, logo se alastraram pelo Nordeste e por todo 
o país, marcando, através dos movimentos e manifestações de massa, a primeira forma 
de luta pela reforma agrária no Brasil. Em função desse movimento, o governo federal 
de João Goulart criou a Supra (Superintendência da Reforma Agrária), que chegou a 
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iniciar a primeira tentativa de implantação da reforma agrária, através de um decreto 
que autorizava a desapropriação de terras numa faixa de 20 Km ao longo das rodovias 
do país. O golpe militar de 1964 sufocou o movimento, sendo suas lideranças presas e 
expulsas do país, quando não foram assassinadas. 

De acordo com José de Souza Martins (1981, p. 80) todos esses movimentos ao 

longo da década de 50 não eram contra a propriedade privada da terra, mas sim contra 

a extração da renda da terra a que passaram a ser submetidos. De qualquer forma, 

questionava-se a propriedade da terra na medida em que esta era a forma como ela 

estava sendo apropriada (seja pela expulsão, seja pela cobrança de rendas 

impraticáveis). 

Os camponeses possuem uma forma de ver a terra que a princípio não passa 

pela extração de renda ou pela propriedade, passa antes por uma questão moral que 

está no âmbito da justiça: um ser humano não pode ser privado do trabalho - e portanto 

de viver - enquanto há terras desocupadas, assim como não pode ser expulso da terra 

em que trabalha mesmo que esta tenha título de propriedade, pois o título pode ser 

legal, mas não legítimo, já que muitas vezes é adquirido de forma ilegal e injusta. 

Esta questão, da ordem moral com que opera o campesinato e de sua 

composição como classe social, será discutida com maior profundidade no próximo 

capítulo. 

Vale destacar que a relutância dos camponeses à expulsão era, em alguma 

medida, um empecilho à produção e reprodução capitalista. Ao organizarem-se, 

mostraram as condições a que estavam submetidos, denunciaram qual era o "preço" 

que boa parte da sociedade pagava pelo que se chamou de modernização, e que 

modernizar não significava, necessariamente, melhorar as condições de vida da 

população, como anunciava a classe dominante, mas sim o contrário. O 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, em geral, significou empobrecimento (para 

as camadas urbanas) e expulsão para uma boa parte dos camponeses. 
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As transformações ocorridas no campo, portanto, passaram a ser um empecilho 

à forma como parte do campesinato vinha se reproduzindo e, no limite, à sua própria 

reprodução. 

Assim, a resistência do movimento camponês acabou por se configurar como 

resistência de classe, que enfim desvendava a contradição do capitalismo colocando 

em jogo sua própria produção e reprodução, como aconteceu em lutas e revoluções 

camponesas do mundo todo21.  

Por isso, esses movimentos foram e são reprimidos com tanta violência e por 

isso aqueles que organizaram o golpe militar no Brasil cuidaram de produzir o Estatuto 

da Terra, também como forma de conter as rebeliões camponesas. 

Creio que, além do questionamento colocado pelos camponeses - que 

significava discutir o uso capitalista da terra - a compreensão que o Estado teve desses 

movimentos e a forma como a burguesia e os proprietários de terra lidaram com a 

organização camponesa são as chaves para entender a proposição da Lei de Revisão 

Agrária. 

Havia, portanto, um conflito no e pelo território, a partir do conflito 

estabelecido pelas classes sociais. Desta forma, não apenas os movimentos 

camponeses já discutidos, como aqueles que ocorreram no campo em São Paulo 

durante a década de 50, e, especialmente aqueles que aconteceram no Governo 

Carvalho Pinto, tiveram uma importância cabal na decisão pela proposta da Lei de 

Revisão Agrária. 

 

                                                
21 Ver WOLF (1984). 


