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PERFIS
PARLAMENTARES

A

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a série Perfis
Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a história de nosso
Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos últimos anos, a série passou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, a fim de dotar os volumes oficiais
de uma feição mais atual e tornar a leitura mais atraente. A Câmara dos Deputados busca, assim, homenagear a figura de eminentes tribunos por suas contribuições históricas
à democracia e ao mesmo tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem
demonstrando interesse inédito pela história parlamentar brasileira.
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osé Cordeiro de Araújo é engenheiro agrônomo (UFPEL, 1970),
mestre em Fitotecnia de Forrageiras
(UFRGS, 1972) e especialista em Políticas Públicas e Governo (EPPG/
UFRJ, 1997). Extensionista rural,
atuou por dezoito anos na Amazônia
e na Embrater, em Brasília. Foi consultor legislativo entre 1991 e 2010, na
área de Agricultura e Política Rural.
Aposentou-se em fevereiro de 2010.

Conheça outros títulos da série Perfis Parlamentares
na página da Edições Câmara, no portal da Câmara dos Deputados:

www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes

dão Pretto foi um deputado singular. Agricultor familiar e líder
sindical dos trabalhadores rurais,
participou da retomada das lutas no
campo no final da década de 1970, tornando-se uma liderança reconhecida
no Rio Grande do Sul, onde ajudou a
fundar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST). Em 1986
foi eleito deputado estadual (RS) e, em
1990, deputado federal. Na Câmara
dos Deputados exerceu cinco mandatos consecutivos, o último dos quais foi
interrompido por sua morte, em 2009.
Adão representou os interesses e a experiência do camponês no Parlamento, raízes primordiais às quais permaneceu fiel até o último momento. Mais
do que isso, foi, em Brasília, a extensão de um movimento forte e pujante
que usava dos mais variados recursos
de ação e mobilização na luta por terra e por direitos para os trabalhadores rurais. Seu mandato foi exercido
em estreita comunhão com os movimentos populares, experimentando
formas originais de gestão coletiva da
representação parlamentar, sobre as
quais vale a pena se debruçar.

Adão

A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popular nas instituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elaboração da Constituição
Federal de 1988, que contou com expressiva participação social. Politicamente atuante,
o cidadão brasileiro está a cada dia mais interessado em conhecer os fatos e personagens
que se destacaram na formação da nossa história política. A Câmara dos Deputados, que
foi e continua a ser – ao lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia deixar de corresponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Pretto

na Luiza Backes é socióloga
(UFRGS, 1986), especialista em
Sociologia (UFRGS, 1988), mestre em
Ciência Política (UnB, 1998), doutora
em Ciência Política (UFRGS, 2004).
É consultora legislativa desde 1991,
atuando na Área de Ciência Política,
Sociologia Política e História.
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Os dois autores organizaram, juntamente com Débora Bithiah de Azevedo, o livro “Audiências Públicas na
Assembleia Nacional Constituinte: a
sociedade na tribuna”, publicado pela
Edições Câmara, em 2009.

Brasília – 2010

O conhecimento de sua trajetória contribui também para a compreensão de
um período muito rico da história do
país, em que a sociedade se reorganiza, após anos de ditadura, e a participação popular ajuda a criar novas instituições, rumo à democracia plena.
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“Acontece, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que com a
minha chegada aqui no Parlamento o povo teve acesso a
ele: agora o povo pode ter vez e voz dentro desta Casa, porque eu, como agricultor, sou apenas um caminho, um canal por onde todos podem cruzar e trazerem as propostas.”
(Nota: DAL de 19/5/1988)

Adão Pretto no Plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Sul, no dia da posse, 31/1/87. Atrás dele, colonos que vieram assistir
ao ato, nas galerias. Foto do Arquivo da AL/RS, cedida pela família do
deputado. A imagem foi escolhida para ilustrar a capa deste Perfil
porque sintetiza, como poucas, a trajetória deste agricultor familiar que
chegou ao Parlamento.
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Apresentação
Ao destacar a personalidade e a trajetória do ex-deputado Adão
Pretto, este novo volume da série Perfis Parlamentares oferece uma obra
de grande utilidade ao público que se interessa pela história política
brasileira, pois ilumina momentos particularmente importantes da vida
nacional.
Nas páginas seguintes, o leitor irá encontrar uma narrativa vibrante
da transição para a democracia, que ganha forma nos embates vividos
por um agricultor, líder de trabalhadores rurais, que começa sua vida
parlamentar na Assembleia Estadual Constituinte do Rio Grande do
Sul, em 1986, e enfrenta, em cinco mandatos de deputado federal, os
questionamentos de quem procura uma interseção verdadeira entre representação política e solidariedade.
Adão Pretto trouxe à Câmara dos Deputados a experiência e o idealismo de quem foi formado no contato com a terra e, por isso, conhece
a relação da mão humana com as sementes de que depende para viver.
Se, por um lado, a colheita expressa a generosidade da natureza, por
outro lado é fruto da dedicação de quem levanta com o sol e não teme
o trabalho.
Este livro mostra a vida de Adão Pretto como um semear ininterrupto, marcado por gestos largos e confiantes, sempre prontos a incentivar e acolher aqueles que acreditam num futuro renovado. O destaque
que é conferido aos depoimentos contribui para dar ao texto uma intensidade que costuma escapar à descrição unilateral, revelando ao leitor a
realidade multifacetada de um homem que viveu sua luta política num
contexto histórico totalmente novo.
O perfil biográfico de Adão Pretto, pelo conteúdo e pela forma, é o
registro precioso de uma fase inaugural no Parlamento brasileiro, quan-
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Apresentação

do os movimentos populares organizados surgem no cenário político
com o ímpeto e a esperança característicos da democracia participativa.
A alguns homens, o destino reserva as alegrias e as dores de ver sua
trajetória pessoal coincidir com os movimentos maiores de sua época.
Adão Pretto foi um deles e, por isso, merece ser lembrado como um
líder autêntico, cuja trajetória parlamentar em muito enriqueceu a história da Câmara dos Deputados.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Perfis Parlamentares Adão Pretto

Prefácio
O leitor tem em mãos um livro importante. A recuperação da trajetória de vida do indivíduo, cidadão e parlamentar Adão Pretto nos
proporciona o convívio com um ser humano de grande integridade
e, ainda, uma perspectiva privilegiada para a compreensão da época,
recente, em que, de acordo com fórmula já consagrada, novos personagens entraram em cena. Para dizer tudo em duas palavras, evitando
longas elucubrações sociológicas, os novos personagens eram o povo, e
a cena foi a da participação social e política.
Desde o início, o livro ilumina, junto com os primeiros passos do
jovem agricultor Adão Pretto rumo ao espaço público, aspectos decisivos do conjunto de esforços libertários que se acumularam ao longo
da década de 1970 para a superação da ditadura implantada na década
anterior. É o caso, em especial, do esforço pela retomada, em um novo
patamar, do processo de livre sindicalização dos trabalhadores rurais;
processo que, embora reprimido com dureza, permanecia potencialmente presente como um elemento ineludível de qualquer programa de
democratização da sociedade brasileira.
Como costuma acontecer em momentos históricos cruciais, os pequenos agricultores de Miraguaí, no interior do Rio Grande do Sul, souberam identificar a pessoa que, por sua coragem, correção e capacidade
de diálogo, já vinha demonstrando, nos círculos de pais e mestres da
escola local, nas comunidades eclesiais de base, enfim, nas várias instâncias da vida comunitária, as qualidades necessárias para bem representar um programa de luta popular que só cresceria nos anos seguintes, com a mobilização e a organização dos trabalhadores rurais semterra. A profunda vivência desses tempos simultaneamente humildes e
heroicos consolidaria para sempre os vínculos do futuro parlamentar
com a base social que o formou.
A passagem da atuação no plano social para a disputa eleitoral, com
a consequente ocupação de espaço dentro da estrutura estatal, foi vivida, no caso do candidato Adão Pretto e de seus companheiros de luta,
como um salto de qualidade, sem dúvida relevante, mas que não entrou
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em conflito com o passado de ação comum. A incumbência de exercer
parte do poder do Estado não sobrepujou, no parlamentar estreante, a
consciência de que não o exercia em nome próprio. Talvez esteja aí, aliás, o tema central de sua biografia e a principal razão por que ela solicita
a nossa atenção.
É que a grandeza pessoal do deputado Adão Pretto se evidenciou,
sobretudo, pela maneira absolutamente singular com que incorporou e
expressou o amadurecimento político de um setor social aparentemente
condenado a não participar dos processos decisórios públicos. Porque
dele não se distanciou, porque entrou com ele nos parlamentos riograndense e federal, a qualidade de sua intervenção nos trabalhos legislativos
desmentirá para sempre quem queira negar aos pequenos agricultores e
aos trabalhadores rurais sem-terra a competência para atuar nos grandes debates nacionais. Como este livro mostra sobejamente, as políticas
públicas, em particular na área agrícola, ganharam consistência desde
que a voz primordial do pequeno agricultor começou a se fazer ouvir.
O papel do deputado Adão Pretto não foi, portanto, o de dar vaga
ressonância à situação de penúria que atingia a maior parcela da população rural brasileira, mas o de mostrar o muito que essa população
tinha a dizer sobre questões política e tecnicamente complexas, como
as referentes ao crédito agrícola, aos direitos trabalhistas e previdenciários, à comercialização de sementes transgênicas e a tantas outras
áreas de ação e de reflexão. Capítulos importantes deste livro, que tratam da atuação do parlamentar em processos legislativos concretos, o
testemunham eloquentemente, como testemunham, também, o quanto um setor social pode avançar na compreensão das contradições que
permeiam a sociedade quando participa ativamente da formulação de
políticas públicas.
O uso da palavra contradições, registre-se, não é gratuito. Um mandato como o do deputado Adão Pretto contribui, certamente, para o
aperfeiçoamento institucional do Estado brasileiro e de suas políticas
públicas. Isso não significa, no entanto, que ele deva ser visto de uma
perspectiva eminentemente tecnocrática, como se nele prevalecessem
escolhas supostamente neutras entre alternativas supostamente técnicas. Na verdade, a maior contribuição de seu mandato, inclusive do
ponto de vista institucional, se deu justamente pela introdução, na esfera política, com o destemor e a confiança que caracterizavam suas ações,
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de um setor social cujos interesses e valores foram tradicionalmente
pouco valorizados. O livro nos mostra, assim, o significado profundo
de um mandato de luta contra injustiças socialmente arraigadas, contra
a criminalização dos movimentos sociais, contra a violência no campo;
um mandato, enfim, que tinha lado.
Certamente não foi por mero acaso que o deputado Adão Pretto
veio a desempenhar papel relevante à frente da Comissão de Legislação
Participativa da Câmara dos Deputados. De uma forma ou de outra, sua
trajetória esteve sempre ligada à noção de que as massas trabalhadoras
não devem nunca deixar em mãos alheias o traçado de seu futuro. Com
a determinação habitual, também na Comissão ele buscava as inovações
institucionais que abrissem espaço para uma participação popular cada
vez mais qualificada na política.
Como resultado de tudo isso, os mandatos parlamentares de Adão
Pretto são e serão, ainda por muito tempo, um estímulo à reflexão sobre
a representação política e a democracia. De certa maneira, ele exprimiu
a síntese de dois termos que vêm sendo usados, frequentemente, como
opostos, o da representação e o da participação. Seu mandato representativo nunca deixou de ser um instrumento de participação popular
na esfera política. E a porta aberta para a influência direta de sua base
social sobre seu mandato nunca impediu que ele cumprisse a tarefa fundamental do representante, qual seja, a de ampliar ao máximo, em função da posição especial que objetivamente ocupa, o raio de visão de seus
representados a respeito de suas próprias possibilidades de intervenção.
O livro que o leitor tem em mãos lhe permite refletir sobre a articulação entre representação e participação, não apenas para desvendar um
caso específico, mas para ter ampla visão desse período de sua atuação
parlamentar. Porque o indivíduo, cidadão e parlamentar Adão Pretto
esteve no centro de um dos processos sociais e políticos mais ricos de
nossa história. Sua trajetória repõe questões que a política vem produzindo há séculos, e, ao mesmo tempo, impõe questões novas, próprias
de nosso tempo. É uma lição de vida e de cidadania no sentido mais
completo da expressão.
Uma última palavra deve ser dirigida ao ser humano Adão Pretto.
Por mais que ele se sentisse apenas parte de um processo histórico inclusivo, por mais que devamos valorizar, sempre, esse aspecto de sua atuação política, que é, talvez, a melhor expressão de sua grandeza pessoal, é
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impossível, para os que o conheceram, deixar de recordar constantemente o quanto sua personalidade contribuiu para a conjugação de fatores
que tornou seu mandato tão significativo. É por isso que, sempre que se
fala de Adão Pretto, nunca se deixa de referir a imensa falta que ele faz.
Deputado Marco Maia
1º Vice-Presidente
Deputado Odair Cunha
3º Secretário
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Nota Prévia
Temos de valorizar os que vieram
A primeira vez em que ouvi falar de Adão Pretto foi pelas palavras
do então presidente nacional do PT, numa de suas voltas do Rio Grande
do Sul ainda na década de 1980. Lula contava, entusiasmado, que lá no
sul havia um companheiro, um colono, que não só era bom na briga
política como era também um excepcional trovador que sabia incendiar uma plateia com a sua arte. E Lula profetizou que ainda ouviríamos
muito sobre esse personagem. Acertou!
Na primeira eleição após a Assembleia Nacional Constituinte, Adão
se materializou na Câmara dos Deputados por cinco legislaturas consecutivas, imprimindo à Casa sua forma serena e firme na condução e
defesa da luta pela terra. A sua coerência e garra permearam os 22 anos
de mandato parlamentar (um estadual e cinco federais). E eram tão impressionantes essa coerência e o ardor que imprimia à sua atuação, que
chamou a atenção de muitos de nós, servidores, que na labuta diária tínhamos – e temos – um posto privilegiado de observação e de interação
com a práxis política no quotidiano do trabalho parlamentar.
Por isso, quando da morte de Adão Pretto, em 5 de fevereiro de
2009, entendeu-se que era necessário registrar a passagem daquele colono por esta que é a Casa de todos os brasileiros.
Os deputados Marco Maia, primeiro-vice-presidente, e Odair Cunha,
terceiro-secretário da Mesa da Câmara, concordaram com a ideia de se
registrar em publicação específica a vida parlamentar de Adão Pretto.
Ao longo da pesquisa sobre a vida do deputado Adão Pretto, um fato
destacou-se dos demais: o mandato não era só dele, Adão; pertencia aos
movimentos aos quais ele era ligado. E mais, não era apenas uma relação
formal, a de um deputado ser ligado a algum grupo e depois de eleito
voltar a ele para prestar contas. O mandato de Adão Pretto era discutido
constantemente e, principalmente, antes das votações. Isso tomava um
tempo enorme na vida de Adão, mas era assim que ele encarava a tarefa
da representação parlamentar para a qual os movimentos o elegeram.
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Outra característica que salta da pesquisa é o fato de que Adão
Pretto não era apenas um deputado federal – era um deputado nacional.
Onde havia um conflito por terras, um colono ameaçado, uma violência
cometida contra um agricultor, lá estava ele, destemido, cavando um
espaço para o diálogo com as autoridades, reclamando, denunciando,
nunca desistindo. Nesses momentos, o pequeno Adão Pretto se agigantava. Fosse numa ocupação no Rio Grande dele ou em Rondônia, ou em
Mato Grosso, ele ia com a mesma desenvoltura com que muitos vão de
volta para casa ao final de mais uma semana de trabalho.
Honrar o mandato e o Parlamento. Muita gente se anuncia assim.
Muitos gostariam de ser assim. Na prática, Adão elevava o conceito de
fazer política e do poder que exercia. Muitas vezes, chegando ao interior
do seu estado para uma reunião, encontrava somente duas ou três pessoas. Seu ânimo não esmorecia: “temos de valorizar os que vieram”, era
o mantra entoado por ele, que jamais perdera a oportunidade de fazer e
honrar a política, da qual era autêntico representante.
E das entrevistas com as pessoas com quem Adão interagiu nesses
anos todos surgiram características, pouco conhecidas, da condução da
prática política dele, que são imperativas de divulgação.
Ao fim dos trabalhos que resultaram neste livro, Adão, com certeza, vibraria em saber que, em torno de seu nome e de sua história,
foi possível unir um time de primeira grandeza. Tivemos a colaboração ativa de Clarice A. dos Santos, que nos guiou pelo interior do Rio
Grande do Sul, abrindo portas para as entrevistas e nos colocando no
seio de uma rica história política e social que é também a história de
Adão Pretto. Aqui na Câmara dos Deputados, onde sou servidor há
mais de 30 anos, pude observar na prática o amadurecimento e a evolução das práticas laborais desta Casa, na qual desponta a transversalidade
de diversos setores, nos apoiando no que foi um mergulho profundo na
vida de Adão Pretto, permitindo colher um denso material de pesquisa,
trabalhado por servidores dedicados. Foi inestimável a colaboração da
Consultoria Legislativa, que emprestou dois dos seus melhores talentos
– Ana Luiza Backes e José Cordeiro Araújo – para a pesquisa e redação. O Departamento de Taquigrafia, célere e profissional, transcreveu
as gravações das entrevistas, algumas delas feitas por telefone a partir
dos estúdios da Rádio Câmara. Ainda na Secretaria de Comunicação
Social (Secom), o acervo fotográfico e de imagens foi de grande valia.
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As Edições Câmara e a Seção de Documentos Legislativos do Centro
de Documentação e Informação, o Cedi, sempre orientando e sugerindo; e a Diretoria-Geral, elo essencial entre todas as áreas, organizando
e facilitando os trâmites para que a gráfica da Câmara transformasse
todo esse esforço neste exemplar da série Perfis Parlamentares. Foi uma
honra interagir com todas essas áreas e pessoas.
Pelo resultado deste trabalho passamos a conhecer mais do
deputado federal Adão Pretto, que não só honrou os cinco mandatos
eletivos que teve nesta Casa, como nos apontou a importância de se
valorizar os que vieram e, em aqui estando, dignificaram a função para
a qual foram eleitos.
Mauro di Deus
Servidor da Câmara dos Deputados
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Introdução
31 de janeiro de 1987. Um ônibus encosta na Assembleia Legislativa,
ao lado do Palácio Piratini, em Porto Alegre. Palco da história gaúcha,
a praça da Matriz é solene. Sentado impávido sob um obelisco, Júlio de
Castilhos, em bronze esculpido1, observa os acontecimentos.
Ademir de Moura Rosa, que era do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Miraguaí, na década de 1980, conta:
(...) nós fomos de ônibus com os colonos2. E o ônibus era todo
furado atrás, fazia redemoinho de pó. E o Adão foi. Chegamos lá
atrasados. (...) O ônibus lotado, ninguém sabia dar nó em gravata.
Tentaram, e já começando a sessão lá. Aí ele saiu correndo para entrar, não deixaram. Os deputados iam lá por cima, na Assembleia.
Ele foi entrar ali por baixo. Era lá por cima. Aí ele voltou correndo
tudo, subindo. E foi entrar lá, disseram: “Não, aqui só deputado!” Ele
estava todo mal arrumado. Ele disse “Mas é aqui mesmo, então!” E
ele foi e voltou conosco desse enrosco lá. Veio de volta de ônibus.3

Adão corria para assumir seu posto de deputado estadual na
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Eleito com
surpreendentes 22.892 votos, era o colono que saiu da roça para virar
deputado, como diziam.
Os adversários, nos primeiros embates, ironizavam: “aqui não é lugar de plantar milho!” Grande erro, subestimá-lo. Ainda naquele ano,
foi escolhido pelos jornalistas do estado um dos melhores representantes da legislatura: recebeu o Prêmio Springer de deputado destaque.

1

Trata-se de monumento em homenagem à República, que orna o centro da praça, com simbologia
típica do período positivista. Júlio de Castilhos foi um dos principais líderes do PRR (Partido Republicano Rio-Grandense), que governou o estado entre 1889 e 1930. O escultor foi Décio Vilar, responsável por obras do mesmo gênero em outras cidades do Brasil. A praça da Matriz, devido ao fato de ser
a sede dos três poderes estaduais (o Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa e o Palácio da Justiça),
tem sido, ao longo da história gaúcha, um dos principais locais de manifestação e protesto.

2

O termo “colono”, originalmente associado com as colônias de imigrantes, é frequentemente usado
no interior do Rio Grande do Sul como sinônimo de pequeno agricultor.

3

Ademir de Moura Rosa, em depoimento para este Perfil.
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Sua eleição marcou época: não apenas porque um combatente da
reforma agrária chegou à tribuna, mas também porque a partir daí o
Parlamento, por meio de Adão, se deslocou até as lutas no campo.
Graças em grande parte à sua atuação, a Assembleia foi forçada, já
em junho de 1987, a debater a violência que sofriam os trabalhadores
rurais no interior do Rio Grande. Autoridades policiais, fazendeiros,
políticos tiveram de se explicar em uma CPI, por ele presidida, sobre a
violência no campo4.
Também em 1987 veio a aprovação do Projeto do Seguro Agrícola5.
Projeto que não era “seu”, apesar de levar seu nome: foi construído junto com os agricultores, com os sindicatos de trabalhadores rurais em
inúmeras reuniões e debates, nos mais diferentes municípios do estado.
A situação no campo era muito mais dramática nas décadas de 1970,
1980. Era frequente, naquela época, os agricultores perderem a colheita
e se endividarem, perdendo tudo – a casa, a terra, os poucos bens, que
muitas vezes iam a leilão. As angústias do agricultor foram trazidas para
o Plenário por Adão, e projetos decisivos visando melhorar sua situação foram propostos. Em 1990, elegeu-se deputado federal, cargo que o
eleitorado gaúcho lhe deu por mais quatro vezes consecutivas, até seu
falecimento em fevereiro de 2009, vitimado por uma pancreatite.
Neste Perfil, procuramos recuperar os principais elementos de sua
trajetória parlamentar. Inicialmente, Dilsson Brusco, da Coordenação
de Arquivo da Câmara, localizou os registros de sua passagem pela
Casa. Foram selecionados os discursos e projetos por ele apresentados.
Na leitura de seus 906 pronunciamentos em Plenário, foi se delineando o perfil de um deputado especial. Até o fim um colono, até o fim
fiel aos mesmos ideais, às crenças que desenvolveu quando começou a
participar da política no final dos anos 70. Serão destacadas aqui algumas das inúmeras qualidades pessoais que o distinguiam, relembradas
em entrevistas por muitos dos que com ele conviveram de perto.
A história de Adão Pretto, contudo, se confunde com a história do
Movimento dos Sem-Terra e com as lutas dos pequenos agricultores do
4

Em 30/5/1987 foi criada na Assembleia Legislativa a CPI da Violência no Campo, para apurar as circunstâncias do incidente ocorrido em Sarandi, numa manifestação de sem-terra, onde morreram
três manifestantes.

5

O projeto, aprovado pela Assembleia em novembro de 1987, foi vetado pelo governador Simon.
Foi apresentado, aprovado e vetado mais duas vezes nas legislaturas estaduais seguintes e só se
tornou lei quando foi enviado pelo governo de Olívio Dutra à Assembleia, onde foi aprovado em
23/6/1999.
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Rio Grande do Sul por melhores condições de vida e por dignidade.6 E
a tribuna parlamentar foi transformada por ele em centro de divulgação
dessas lutas. Para traçar seu perfil é necessário transcender sua história
pessoal e relacioná-lo com aquele momento histórico especial em que o
país saía da ditadura militar.
Mas não se trata aqui apenas de entender as características daquela quadra histórica, na qual inúmeras lideranças foram geradas. Adão
Pretto foi um tipo particular de parlamentar pela forma específica pela
qual sua atuação se entrelaçava com a das forças sociais que representava.
Adão Pretto era – e permaneceu toda a sua vida – parte orgânica
de um movimento social forte, pujante, organizado. Ser deputado foi a
tarefa que ele recebeu várias vezes desse movimento – e é só entendendo
como ele se inseria nessas organizações e com elas se ligava que podemos avaliar o papel que ele desempenhou no Parlamento.
Compreender esta dinâmica, além de ser importante para entender
as causas e lutas que Adão defendeu, pode trazer elementos para se refletir sobre alguns dos desafios da representação política – qual o papel
de um parlamentar, a quem pertence o mandato, como gerir as relações
entre os diversos grupos organizados que o apoiam.
Essa história jamais poderia ser contada apenas a partir dos registros encontrados em Brasília. Ficou logo claro que teríamos de ouvir
outros personagens. Como ele representava os setores sociais aos quais
se ligava? Que tipo de vínculos ele estabelecia? Como ele se tornou o
representante destes setores? Como ele retornava os temas às bases?
Com estas e outras perguntas, fomos a campo.
Na definição dos entrevistados, contamos com a ajuda de duas
pessoas que tiveram participação decisiva nos rumos que tomou este
Perfil: Clarice dos Santos, chefe de Gabinete do homenageado entre
1995 e 2003, e Mauro di Deus, servidor da Câmara dos Deputados que
trabalhava com Adão na Comissão de Legislação Participativa, por ele
presidida à época de seu falecimento. Mauro acompanhou todos os
passos de elaboração do livro e participou de todas as entrevistas que
6

Essa história se cruza com minha história pessoal também, de maneira que não suspeitava quando
aceitei o convite para trabalhar neste Perfil. Minha mãe, Enid Backes, foi candidata a deputada
federal pelo PT-RS em 1982, e vim a descobrir que um dos principais locais de sua campanha foi
justamente a região de Adão e que, àquela época, não só ela conviveu de perto com Adão, como
tomou parte de vários dos acontecimentos aqui descritos. Conversar com minha mãe e ouvir seus
comentários e lembranças sobre o período me ajudaram a entender alguns eventos e seus personagens. (Nota de Ana Luiza Backes)
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fizemos. Os dois participaram também da seleção das imagens que figuram nas páginas que se seguem.
Descrição do livro
O livro está dividido em quatro partes.
A primeira delas foi constituída em torno das entrevistas efetuadas
para a elaboração deste Perfil. Nela são apresentados dados e depoimentos relacionados à vida política de Adão. Para sua elaboração, além de
pesquisa nos anais e arquivos das duas Casas em que ele exerceu atividade parlamentar e em jornais e bibliografia especializada, ouvimos 24
pessoas que conviveram politicamente com ele, ao longo de sua vida. A
lista com os depoentes é apresentada em anexo, ao final.
As entrevistas foram muito ricas e forneceram material precioso
não apenas sobre a pessoa de Adão Pretto, mas também sobre os fatos
históricos e processos políticos nos quais ele esteve envolvido. Em muitos casos nos pareceu mais acertado transcrever trechos maiores dos
depoimentos, mesmo que ficassem um pouco longos, seja pela linguagem vigorosa ou pela propriedade com que o entrevistado expressou
determinadas ideias.
A segunda parte estruturou-se em torno dos registros existentes nos
arquivos da Câmara: os discursos, os projetos, a participação nas comissões. São apresentadas algumas de suas atuações parlamentares mais
marcantes, tanto na tribuna como nas ações de solidariedade e nas ações
propriamente legislativas.
As centenas de pronunciamentos realizados em plenário permitem
traçar uma linha cronológica dos principais eventos da luta pela terra
no Brasil. Buscando capturar essa sequência, organizamos a partir deles
uma cronologia, apresentada na Parte III. Alguns dos pronunciamentos
mais relevantes foram destacados e integram a Parte IV.
A Câmara patrocinou outra homenagem ao ilustre brasileiro. Hoje,
em Brasília, um dos 16 plenários de comissão da Câmara dos Deputados
(o Plenário nº 9) leva seu nome. Da foto, pendurada atrás da mesa da
comissão, Adão Pretto olha de frente para os debates, pronto para tomar
a palavra em defesa dos pobres e dos pequenos.

PARTE I

UMA HISTÓRIA LIGADA
À LUTA SOCIAL
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Capítulo 1
Surge uma liderança
Da Igreja ao MST: onde e como se forjaram as crenças que o
acompanharam por toda a vida.

Adão Pretto nasceu em Coronel Bicaco (RS), em 18/12/1945. Com
dois anos de idade, foi para um município vizinho, Miraguaí, localizado a cerca de 400 km de Porto Alegre, na região do Alto Uruguai. Ali
viveu como agricultor e líder sindical até ser eleito deputado estadual,
em 1986. Em 1990, elegeu-se para a Câmara dos Deputados, onde conquistou mais quatro mandatos. Teve nove filhos: Artur, Jandira, Adelar,
Edegar, Helena, Elaine, Luis, Adãozinho e Gabriela. Alguns deles tornaram-se assentados, participaram das lutas por terras e pertencem ao
MST. Edegar foi entrevistado para este Perfil em 2010 no momento em
que concorria a deputado estadual pelo PT-RS, cargo para o qual se elegeu. Em 5 de fevereiro de 2009, Adão Pretto faleceu.
Traçaremos, a seguir, os principais passos do percurso político deste
ilustre parlamentar. Essa história merece ser contada não apenas pela
riqueza dos acontecimentos, mas porque, ao longo do trajeto, vamos
percebendo como se forjaram as crenças que serão o combustível de
grande parte das ações parlamentares aqui registradas.
Os primeiros passos
O início de Adão na política se deu a partir da vivência de pequeno agricultor e das angústias então experimentadas. Na propriedade de
seus pais, trabalhava de sol a sol, sofrendo o temor das estiagens e do
mau tempo, vendo as quebras de safra, que levavam muitos agricultores
a perderem tudo que tinham, pois as dívidas devoravam não apenas
as economias, mas a terra, a moradia, os mais ínfimos bens dos mais
desafortunados.
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As primeiras ações de luta foram para impedir que os bancos tomassem as casas de vizinhos endividados, que seus bens fossem penhorados, que fossem expulsos do campo para a cidade.
E a identificação e a solidariedade com essas dificuldades Adão nunca perdeu. Sua participação política nasceu dessa experiência refletida
e partilhada com companheiros que sofriam os mesmos problemas, e
que, como ele, se indignavam e se rebelavam contra essa situação. Ao
longo da vida, lutou de todas as formas que pôde, de todas as tribunas
que ocupou, na defesa dos pequenos agricultores, dos com e dos sem
terra. A primeira tribuna foi o púlpito de ministro da eucaristia, como
lembra seu filho Edegar:
O pai, até o que eu me lembro dele, assim, de novo, era um agricultor, não é? Da roça, da comunidade. Lá pelas tantas o pai começou: fizeram dele presidente da comunidade nossa, de onde nós estudávamos, da nossa escola, presidente do CPM da época, o Círculo
de Pais e Mestres. Aí, eu acho que ele foi pegando o jeito da coisa,
da liderança, na comunidade. Dali a pouco surgiu a Igreja Católica
e deliberou que as igrejas tinham que indicar ministros da eucaristia, porque lá na nossa comunidade o padre vinha uma vez por
mês fazer a missa; havia o culto, que era aos domingos de manhã, e
precisava ter alguém que coordenasse. Então, a Igreja Católica estabeleceu os ministros da eucaristia. Como nós éramos participantes
assíduos da comunidade da Igreja, o pai foi escolhido para ser o
ministro da eucaristia. E, para ser ministro, tinha que ir a Frederico
Westphalen fazer as tais reciclagens. E lá em Frederico os padres
davam cartilhas da Igreja; o pai ia para lá, ficava uma semana, vinha
para casa com um monte de revistinhas, de polígrafos, de materiais
da igreja. Nós íamos para a roça; na hora do meio-dia, o pai ia para
a sombra ler, e lia todas aquelas cartilhas, lia as informações.
Às vezes a gente estava na roça, eu olhava para o pai, ele estava
falando, só ele; decerto estava memorizando aquela história que ele
lia. Foi indo, foi ministro; então, o ministro da eucaristia tinha que
fazer o sermão – fazia a parte do padre, não é? –, tinha que ler lá o
trecho do Evangelho e fazer um comentário sobre aquilo. E como
ele já estava nessa questão do movimento, do sindicato, em que ele
já tinha entrado nessa época, ele fazia as pregações dele nos cultos,
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e aquilo gerava, já, um certo conflito ali na comunidade, porque estavam outros representantes lá, estava o comerciante, que também
era pobre, mas se achava rico, não é? E já se incomodava com os
comentários que ele fazia de que o pobre tem que se organizar, que
não pode o grande explorar os menores, essa história toda. E foi
achando aliados, e foi achando adversários.7

A percepção da necessidade de organização é algo muito marcante,
que irá acompanhá-lo por toda a vida – a ideia de que ninguém muda
nada sozinho, que é preciso um movimento de transformação, e que os
pobres têm de se organizar. É verdade que essa ideia perpassava toda a
sociedade, naquele momento de democratização. Adão Pretto, contudo,
foi especialmente marcado por esta concepção de luta vinculada a um
coletivo, como se verá ao longo deste livro.
Seus horizontes foram se ampliando à medida que ele ia percebendo
que as dificuldades vividas não eram apenas dele e de sua região. Padre
Arnildo Fritzen, que viveu esse momento muito de perto, pois sua paróquia apoiou e estimulou esse processo de conscientização e organização
desde o princípio, relembra:
Eu quero começar a situar o Adão Pretto como um trabalhador
humilde. Com essa experiência da sua humildade, de bom vizinho
que ajudava os demais, ele entrou para o sindicato. Ele assumiu o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais já com essa característica: por
ser um bom servidor dos vizinhos e ter muita influência pela sua
atuação na comunidade religiosa na sua terra natal. Tanto assim
que foi lá escolhido para ser ministro da eucaristia, para melhor
poder servir às pessoas. Então, ele foi construindo a liderança dele
na sua comunidade, uma liderança para poder chegar a presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E, como pequeno agricultor, ele evidentemente foi acompanhando todas as lutas, todas as
reivindicações e os gritos de dor. (...) Ele viveu e foi acompanhando
não só o seu município, mas foi acompanhando isso em todas as
regiões, ou pelo noticiário, porque na época era ainda tudo muito
truncado. Ele foi se inteirando exatamente das reivindicações das

7

João Edegar Pretto, em depoimento para este Perfil.
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pessoas de sua classe. E é dentro desse espírito que ele começa a
participar das mobilizações.8

A Pastoral da Terra e as CEBs
Na Igreja ele se aproximou da Comissão Pastoral da Terra9, seguindo o caminho percorrido por grande parte do movimento social que
ressurgia após os anos de ditadura. No campo, os pequenos agricultores
começavam a se organizar, e novas lideranças surgiam, como situa a
pesquisadora Leonilde Medeiros:
Na década de 1980, evidenciou-se ainda um reordenamento do
lugar político dos pequenos agricultores. Os indícios foram não só seu
aparecimento na cena pública, por meio de uma série de mobilizações, como também o crescente peso que lideranças desse segmento
passaram a ganhar no interior do sindicalismo rural. Vários fatores
contribuíram para esse fato, entre eles a descrença no potencial de
modernização da agricultura como forma de melhoria de suas condições de vida; o efeito acumulado de experiências associativas que
refletiam as dificuldades em competir com as grandes cooperativas e
empresas agroindustriais; o germinar de novas lideranças, com forte
influência da Teologia da Libertação (a mesma matriz de diversas
lideranças do MST), questionadoras da ação da Contag.10

O deputado Ivar Pavan (PT-RS) testemunha:
Bem, eu e o Adão nos conhecemos naquele período em que estávamos chegando ao final da ditadura, os movimentos sociais pela
democratização do país, lá pelos anos 80, em que teve uma atuação dos setores da Igreja muito forte, através das pastorais, no caso,
aqui, a Comissão Pastoral da Terra, onde se começou, a partir do
8

Padre Arnildo Fritzen, em depoimento para este Perfil.

9

A regional da CPT foi fundada em 1977, em reunião do Centro de Orientação Missionária de Caxias
do Sul. Este centro foi muito influente; entre 1970 e 1985 em torno de 40 mil agentes pastorais
participaram de oficinas ali realizadas, cf. CARTER, Miguel. Origem e Consolidação do MST no Rio
Grande do Sul. In: ________ (org.). Combatendo a desigualdade social: o MST e a reforma agrária no
Brasil. São Paulo: EdUnesp, 2010. p. 207.

10

MEDEIROS, Leonilde Sérvolo. Movimentos Sociais no Campo, Lutas por Direitos e Reforma Agrária
na Segunda Metade do Século XX. In: ________ (org.). Combatendo a desigualdade social: o MST e
a reforma agrária no Brasil. São Paulo: EdUnesp, 2010, p. 130.
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movimento social que ia se organizando, estimular... Foi o período
em que a Teologia da Libertação teve um grande debate aqui no
Brasil, na América Latina, e que começou a fazer uma análise diferente, inclusive atual da Igreja Católica – tanto eu quanto o Adão
somos da Igreja Católica –, sobre a necessidade de vincular as teorias à vida real, à vida prática, dentro de uma concepção de que a
teoria sozinha não resolve, e a prática sozinha também não.
Então tínhamos de ter teoria e prática, era o princípio que orientava todo o nosso trabalho. E tanto eu quanto ele éramos agricultores
na linha da exclusão e, a partir daí, começamos a participar via pastoral, organizando oposições sindicais para renovar o sindicalismo
rural, tendo em vista que ele tinha sido criado, lá nos anos 60, pela
própria Igreja e como uma forma de viabilizar a luta no campo.11

Adão participou também das CEBs e nunca perdeu os vínculos com
essas correntes da Igreja. Segundo testemunhos, esteve presente, por
exemplo, em todas as Romarias da Terra (encontros tradicionais, anuais, promovidos pela CPT), sem falhar nenhuma.
Essa aproximação não era apenas política, ele permaneceu um católico praticante por toda a sua vida. Padre Arnildo ressalta que, mais que
isso, ele foi um verdadeiro cristão:
O Adão para mim foi exatamente um cristão, viveu a identidade
que ele recebeu no dia do batismo. (...) Nesse sentido, ele tem muita
admiração também entre os bispos, o clero, porque ele era autêntico. (...) Quer dizer, a gente entende, a partir da Bíblia, que a missão
do cristão é ser aquele que, como Jesus, ajuda a transformar este
mundo para que a vida seja digna para todos. É esse o nosso papel.
Esse é o cristão.

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miraguaí
Em 1979, com 33 anos, Adão entrou para a diretoria do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Miraguaí. Era vice-presidente em 1983,
quando o titular foi afastado por irregularidades nas prestações de contas, e assim assumiu a Presidência.

11

Deputado Ivar Pavan, em depoimento para este Perfil.
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A associação sindical de trabalhadores no campo era recente, permitida no Brasil apenas após a aprovação do estatuto que reconheceu o trabalho rural como profissão, em 1963. No mesmo ímpeto de
reconhecimento de direitos no campo havia sido aprovado o Estatuto da
Terra em 1964, logo após o golpe militar, estabelecendo novos parâmetros legais para a reforma agrária. A Contag, surgida em 1963, ensaiava
reivindicações em torno das novas leis. Estas, contudo, não saíram do
papel, como é assinalado a seguir:
Os trabalhadores não puderam fazer valer o Estatuto da Terra,
mesmo a partir das atomizadas porém recorrentes ações da Contag.
As cláusulas que previam a desapropriação das áreas de conflito e
regulamentavam os arrendamentos foram tratadas como letra morta pelo próprio Estado. Em síntese, o reconhecimento de direitos
no plano institucional contrastava com a dificuldade de organização dos trabalhadores diante das novas condições que lhes foram
impostas em um contexto de repressão por parte do Estado e pelos
grandes proprietários de terra, assim como pela aceleração da modernização tecnológica.12

O regime militar adotou, no entanto, medidas para atenuar a precariedade das condições de vida dos trabalhadores do campo, estendendo
alguns direitos previdenciários que já existiam nas cidades, por meio do
Funrural (aposentadoria por velhice ou invalidez, equivalente a meio
salário mínimo, pensão, auxílio funeral e serviços de saúde). Vale a pena
situar bem esse momento:
No entanto, uma vez que o sindicato foi instituído como principal agente para obtenção de direitos, mediante convênios que lhe
atribuíam a contratação de médicos e dentistas, montagem de consultórios e encaminhamento de aposentadorias, esse espaço passou
a ser identificado pelos trabalhadores como instância de acesso a
benefícios, e não de organização e luta, uma vez que grande parte
dos sindicalistas não se dispunha a um trabalho organizativo. Como
aponta Novaes (1997), constituiu-se uma geração de sindicalistas
“prudentes”, pouco afeitos às reivindicações e mobilizações. Em
12

MEDEIROS, op. cit, p. 124-5.
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diversos locais, essas entidades de representação acabaram por se
tornar mais um espaço de reprodução de práticas clientelistas, com
os porta-vozes do poder local disputando a representação dos trabalhadores como forma de ampliar suas bases de sustentação política.13

É neste contexto que começa a atuação sindical de Adão Pretto. A
partir de sua vinculação com as CEBs e com a CPT, ele participa de um
esforço de organização das chamadas oposições sindicais, que foi empreendido em várias partes do Brasil:
Nos anos 1970, segmentos da Igreja Católica que aderiram à
Teologia da Libertação começaram também a promover a socialização de direitos com seu trabalho pastoral e Comunidades Eclesiais
de Base, em especial em áreas onde não havia sindicatos ou, se havia, não se dispunham a estimular a organização dos trabalhadores.
Além de operar com noções de direitos referenciadas na lei, a Igreja
atualizou a leitura bíblica nas lutas por terra, criando uma teologia
especial que não só transformava o acesso à terra para trabalho em
um direito, como remetia essas lutas à caminhada do povo hebreu
em busca da Terra Prometida. Foi também nesse espaço que passou
a ser feita a crítica à posição assistencialista dos sindicatos, chamando a atenção para a necessidade de renovar suas práticas. Com isso,
foi estimulada a criação das chamadas oposições sindicais, portadoras de concepções distintas sobre o modo de agir sindical, baseadas
na valorização da participação e organização dos trabalhadores e de
suas organizações.14

Em sua atuação no sindicato, Adão e seus companheiros lutavam
como podiam para garantir melhores condições de vida e de trabalho, e impedir a expulsão do agricultor da terra.15 Discussões com a
comunidade, elaboração de cartilhas sobre os direitos, atos de protesto,
inúmeras formas de resistência foram se desenvolvendo.

13

Idem, p. 125.

14

Idem, p. 126.

15

Alguns dados sobre o êxodo rural em Miraguaí foram comentados nos depoimentos tomados
para este Perfil. Segundo o Sr. Elmo Reinhard, em 1978 a cidade tinha 11 mil habitantes, em 1986
este número já teria caído para 7 mil, e no último censo teriam sido contadas 4 mil pessoas.
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Os agricultores de Miraguaí, liderados pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais (STR), por duas vezes impediram que o banco
tomasse a casa de um agricultor, que a havia perdido por endividamento
com a safra.16 Outra atuação marcante do sindicato de Miraguaí, pioneira, foi o fechamento de uma agência de banco. Ademir de Moura Rosa,
que atuava no sindicato à época, e Lauro Brum, do STR de Tenente
Portela, fizeram o registro:
Ademir – O primeiro fechamento de banco, depois da ditadura
militar, foi em Miraguaí. Do Banrisul. Foi o primeiro fechamento
da história depois da ditadura militar.17 Foi fechado porque estavam leiloando até fronha de travesseiro, colher, garfo, panela. (...)
E aí foi fechado, aí o Adão negociou. Nós achamos que ia ser uma
oportunidade, o gerente era amigo nosso. Eu já era funcionário na
época com Adão, trabalhava como secretário (do sindicato). Fomos
lá e negociamos com o gerente. Falamos: “Não, nós vamos só fechar aqui para abrir a negociação em Porto Alegre, tudo pacífico,
sem problema nenhum.” O sujeito: “Não, pode vir tranquilo.” Mas
o gerente consultou Porto Alegre (...) Quando chegamos ali, estava
o batalhão todo de Três Passos. (...) Foi uma decepção para nós! E
aí o Adão Pretto forçou lá, deu um rebu bem grande, e a “colonada”
também não era acostumada com essas coisas, com enxada... deu
um rolo muito grande.
Lauro – Foi em 1984, 1985. Saiu no jornal do estado. (...)
“Trabalhadores organizados voltam. Após a ditadura militar fecharam a primeira agência bancária.” E foi um rolo! (...)
Ademir – O Adão pegou o microfone: “Pessoal, vamos entrar
nesse banco!” E a polícia gritou. Era o Batalhão de Choque de Três
Passos, com aquele capacete de aço, aquele que hoje não usam
mais... Falou o Adão: “Nós vamos entrar nesse banco, porque esse
gerente nos traiu!” O movimento era pacífico: “Vamos entrar e, se
vocês bobearem, vai saltar caco de capacete por lá, porque nós vamos entrar!” Ficou se ajeitando assim. Aí foi um comandante que
chamou o Adão: “Adão, você não imagina, você machucar todos os
16

Ademir de Moura Rosa, em depoimento para este Perfil.

17

O caráter pioneiro do evento é registrado também no folheto Prêmio Springer por um Rio Grande
maior: 26. edição. Porto Alegre: AL-RS, 1987.
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teus companheiros. Eles são uns tratores, eles são treinados para
fazer isso!” (...) Era um pelotão grande.

Agricultores ocupando a entrada do Bradesco, em Frederico Westphalen, no dia 31/3/1987.
Protesto contra a política agrícola e contra os altos juros bancários. Foto de Luciane Schommer.
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A Encruzilhada Natalino e a formação do MST
A luta sindical foi evoluindo para causas mais amplas. Começa a
ficar claro para essa geração que não bastava lutar para proteger o pequeno agricultor, era necessário lutar para garantir terra para seus filhos
e para manter a agricultura familiar, impedindo que ela desaparecesse
e que o trabalhador rural fosse expulso para a cidade ou ficasse dependendo de oferta de trabalho dos grandes produtores. Era necessária uma
mudança mais ampla na estrutura agrária do país. Na convergência dos
setores que lideravam essas lutas no campo, ancorados principalmente
no sindicalismo rural e nas CPTs, vai sendo gestado o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra.
O próprio Adão Pretto contou um pouco dessa história:
O começo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), que nós tivemos a honra de participar desde o início, era
uma questão muito sigilosa. Inclusive, a luta pela terra vem de longe. Começou já desde os índios. Eu sempre tenho dito que Pedro
Álvares Cabral na verdade invadiu o Brasil, porque os índios já estavam aqui. Então, a partir dali, começou a luta pela terra, mas a retomada da luta pela reforma agrária aconteceu praticamente ainda
durante a ditadura militar.
No meu caso, participei do encontro das Comunidades Eclesiais
de Base (CEBs) em Canindé, Ceará, onde foi discutida a questão
da reforma agrária. O Rio Grande do Sul já estava às voltas com
a questão: os agricultores já haviam tomado a Fazenda Macali, a
Fazenda Brilhante, mas ainda não era o MST. Nesse encontro das
CEBs foi decidido que nós tínhamos de começar a organizar o povo
para ocupar as terras, porque terra existia sobrando no Brasil, colonos sem-terra existiam aos milhares e havia uma lei que dizia que o
agricultor tinha o direito de ter um pedaço de terra; era o Estatuto
da Terra, aprovado na época da ditadura militar. Então, se nós temos lei, se nós temos as terras e temos colonos disponíveis, então o
negócio é ocupar, fazer a reforma agrária acontecer.
Voltamos desse encontro das CEBs com esse objetivo. Havia outros companheiros no Rio Grande do Sul já lutando por essa causa e então nos juntamos e começamos a organizar o movimento,
mas era muito sigiloso, porque ainda existiam muitos militares na
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perseguição e nós tínhamos a incumbência de não ler nenhum documento sobre a reforma agrária, nem mesmo nos ônibus em que
nós viajávamos, porque era perigoso. Depois, participamos das primeiras assembleias que saíram da região Celeiro, no Alto Uruguai,
onde formamos os núcleos do MST.18

No final da década de 1970 começam as mobilizações de luta pela
terra no RS. As primeiras ocupações foram as das Fazendas Macali e
Brilhante, mas o movimento deu um passo adiante mesmo foi no movimento da Encruzilhada Natalino. Com este nome ficou conhecido o
movimento de apoio a um acampamento de trabalhadores sem-terra
que se formou na entrada da Fazenda Annoni, em 1981, no município
de Ronda Alta. Este é considerado um momento histórico marcante,
quando a luta se amplia e ganha visibilidade e apoio junto à sociedade:
A luta no Natalino outorgou ao incipiente MST sua primeira
grande vitória política graças ao apoio de uma ampla gama de forças sociais e políticas contrárias ao regime militar. O acampamento
foi um ponto decisivo na sua gênese.19

No Dia do Agricultor, um grande ato de solidariedade foi realizado,
com dezenas de milhares de pessoas. O movimento foi enquadrado na
Lei de Segurança Nacional, e um especialista do Exército em contrainsurgência, Sebastião Rodrigues Moura, conhecido como Coronel Curió,
foi enviado para dissolver o acampamento. Ele fracassa na missão, e dois
meses depois se retira. O movimento cresce em apoio e organização.
Naquele momento, a luta reivindicativa mudava de patamar. Vale a pena
acompanharmos de perto como foi este momento, nas palavras de padre Arnildo Fritzen, que foi um de seus principais protagonistas:20
Eu me recordo bem da Encruzilhada Natalino – foi lá que eu
conheci o Adão pessoalmente. Tendo vindo como presidente do
18

PRETTO, Adão. 25 anos de luta pela terra. Brasília: Câmara dos Deputados, Cedi, Coordenação de
Publicações, 2008. p. 5.

19

CARTER. op. cit., p. 208.

20

Padre Arnildo acompanhou as primeiras lutas por terra no RS, após a ditadura militar. O artigo de
Carter, anteriormente citado, destaca seu papel no apoio às primeiras mobilizações.
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sindicato de uma região até relativamente distante, de um acampamento desconhecido, ele foi para lá com mais duas ou três pessoas
para ver a situação daquele acampamento, como estava a situação
dos agricultores. E eu lembro que lá nós tivemos a primeira conversa.
(...) Houve o encontro no acampamento, e aí começou o seu compromisso também no meio dos demais sindicatos – especialmente
ele mobilizando agricultores para a solidariedade. E aí já fizeram
campanhas em Miraguaí para trazer alimentos, apoio e ajuda aos
acampados. (...) Ele teve uma influência muito grande junto aos colegas presidentes de sindicato, ele atuou nos encontros da Fetag. (...)
Então, ele teve muita influência no sentido de fazer com que toda
uma equipe de presidentes de sindicato forçasse a federação a assumir o Dia do Agricultor naquele local, em Encruzilhada Natalino.
(...) Foi sua primeira atuação, vamos dizer assim, mais expressiva. A
gente formou uma comissão também com parte da Igreja, da CPT,
dos acampados e dos presidentes de sindicato, já mobilizando uma
equipe grande para fazer esse acontecimento se dar na Encruzilhada
Natalino. Na época, isso foi uma coisa totalmente fora do comum.
(...) Foi uma conquista espetacular. Mas a Fetag, na época, era assim muito de assistencialismo – não sei se continua até hoje. Mas,
enfim, era de assistencialismo. E deu para entrar na Fetag, por essa
via, muita gente necessitada e tal, que seriam, de fato, agricultores,
representantes, a nossa classe. E por aí que deu para convencer a
direção, e foi aprovado numa assembleia da Fetag que deveria ser
aquele o Dia do Agricultor. E nós fizemos esse mesmo trabalho de
ir à Igreja. A CPT teve esse papel.

Esse momento foi muito marcante, pois, naquele Dia do Agricultor,
foram levantadas reivindicações que ultrapassavam o assistencialismo,
e o novo sindicalismo rural começou a ganhar visibilidade. Vale a pena
transcrever mais um trecho do depoimento de padre Arnildo, que conta
essa história com detalhes:
Aquele dia eles se expuseram diante de toda a imprensa. Você
imagine na época da ditadura militar um ato desses que era bem de
classe e, portanto, mexia com todo o sistema, com a repressão da ditadura militar. E nesse ato já estava presente o Curió. (...) Foi a pri-

Perfis Parlamentares Adão Pretto

meira vez que ele apareceu na Encruzilhada Natalino. Ele entrou lá
como um infiltrado, e ficava observando. (...) À paisana. E ele ficou
lá o tempo todo para especular, para já ir montando o seu aparato,
para depois intervir. E esse encontro... para mim muito significativo é a conclusão do encontro, porque conseguimos tirar uma proposta. (...) Lá se fez um ato religioso, uma caminhada, e, depois do
meio-dia, teve uma assembleia. Foi aí que os colonos disseram que
estavam ali para informar todo o mundo sobre o que eles estavam
pedindo. E eu lembro bem de uma equipe de presidentes de sindicato. O Adão estava presente. E nós, da CPT, já montamos um discurso, na verdade, reivindicatório dos colonos acampados, porque
eles, naquelas alturas, não nos conheciam muito. E, nesse discurso,
o Adão ajuda a montar essa reivindicação que a Fetag aprovou. Era
para eles assumirem o acompanhamento deles em Porto Alegre, nas
lutas dali para a frente. Quer dizer, era para que a Fetag fosse a parceira da busca de soluções para a questão da terra. (...) E, aí, nessa
assembleia, resumindo, ficou aprovada a decisão de que a Fetag e
os sindicalistas acompanhariam a ida deles a Porto Alegre no outro dia, e que dali para a frente nós acompanharíamos os passos da
reivindicação, da solução deles. (...) Foi votado que essa comissão
de sindicalistas acompanharia, juntamente com o presidente da
Fetag, a reivindicação deles no palácio, no Incra, no outro dia; e
que dois ônibus lotados iriam a Porto Alegre, sendo acompanhados
pela Fetag. Já no outro dia, na chegada dos colonos a Porto Alegre,
já se deu lá a ruptura, porque aí a brigada interveio por ordem do
comando da segurança nacional. Aí a direção da Fetag caiu em si,
achando que isso era um movimento revolucionário, que não sei o
quê. E aí sumiram no mato. A comissão também já estava quebrada,
porque alguns deles ficaram com medo. E o Adão e uma equipe...
Eu não me lembro mais quantos eram os presentes, mas eu sei que
ficou reduzido o grupo de quem os acompanhou de fato. Eles conseguiram chegar ao palácio, mas não puderam entrar; foram barrados sob todas as formas. E aí começou todo aquele ataque.
Ficaram só a igreja e alguns sindicalistas. Quer dizer, na época, isso era uma minoria. Quando se fala em igreja, isso significa
dois, três, quatro padres. Nessa época nós não tínhamos nem CEBs
ainda envolvidas. (...) Na verdade, esse é o nascedouro das CEBs;
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inclusive, dentro do Natalino é que nasce a experiência das CEBs
mais fortemente aqui no estado. O nascedouro mesmo é o Natalino.
Aliás, foi a fonte de inspiração para movimentar isso aqui no estado e no país todo. Natalino é o santuário. Eu sempre defendi esta
bandeira, e a defendo até hoje: que lá tinha que ser um santuário de
movimento popular porque lá é o nascedouro, lá sangue foi derramado, lá vem toda a história, lá foi desencadeado o processo. Luta
pela terra sempre existiu, mas ali é que ela toma forma dentro da
ditadura militar, e vai fazer nascer uma série de coisas fantásticas
para a nossa história. (...) Então, esse seria o nascedouro; e eu situo
o Adão Pretto nessa linha de começo de caminhada. (...) A partir de
então se formou um grupo, e Adão Pretto começou a participar da
CPT com um grupo que pudesse ir pensando, ir refletindo sobre o
sistema de dominação toda, a ditadura militar e os passos que nós
deveríamos dar para não misturar esse problema. Nesse sentido, a
CPT foi, daí para a frente, a mola mestra. Sem dúvida! E é nesse
trabalho de conscientização de uma equipe, de uma direção que
pudesse trabalhar com os acampados também a consciência, foi por
aí que foi nascendo a necessidade de nós termos um parlamentar,
de começarmos a usar os espaços todos. (...) A CPT se torna a única
organização que dava sustentação, que ajudava todo o trabalho de
orientação. E todos lá já ligados à CPT, todos eles já integrados à
CPT. E aí a gente ia para os encontros, em nível nacional, e avaliava.
A própria CPT nacional ajudava na reflexão. E foi mostrando os
caminhos, foi abrindo espaços. E foi por aí assim que nós tomamos
a decisão de termos alguém que entrasse no Parlamento. E isso depois ficou mais claro ainda quando, quatro ou cinco anos depois, se
tomou a decisão de fazer a opinião pública. Nós mesmos fazíamos
a opinião pública, íamos naquela caminhada histórica lá em Porto
Alegre21. E aí teve já uma influência muito grande de parlamentares.
Na época, o Adão ainda não era parlamentar. Mas aquilo ajudou a
amadurecer mais rapidamente a importância de se ter representantes do povo no Parlamento.

21

A Romaria da Terra Prometida, em 1986, foi a primeira marcha de longa distância do MST; 250
pessoas caminhando 27 dias, por 450 km. CARTER. op. cit., p. 215.
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Entre 1981 e 1984, prossegue a organização dos trabalhadores semterra do RS. No início, como acentuado por padre Arnildo, a principal
instituição que dava amparo àquelas causas era a Igreja. Duas paróquias se destacavam – a de padre Arnildo, em Ronda Alta, e a dos freis
Maldaner e Görgen, em Três Passos.
Aos poucos, contudo, o movimento vai se constituindo como força própria, criando uma estrutura organizacional que se articula com
outras forças do restante do país. Em janeiro de 1984, dá-se a fundação
nacional do MST, num encontro em Cascavel, no Paraná.
Esse encontro foi precedido, no Rio Grande do Sul, por uma assembleia estadual dos sem-terra, em dezembro de 1983. Vale registrar que,
após o período da ditadura, o movimento gaúcho teve um lugar destacado na retomada das lutas pela terra e, em especial, na constituição do
MST. Voltaremos a este ponto no Capítulo 3.
Adão participou ativamente de toda a movimentação social aqui
descrita: das pastorais, das Romarias da Terra, do sindicato de trabalhadores rurais, das campanhas de solidariedade com assentamentos
de sem-terra, das negociações com o governo, de invasões de terra, da
fundação do MST. E a vida inteira se sentiu parte destes movimentos e
a eles permaneceu ligado.
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A busca por representação
A necessidade de um representante no Parlamento foi se tornando
clara à medida que as lutas se ampliavam. As eleições de 1986 revestiamse, ademais, de um caráter especial. Mais que eleger um representante,
o que se colocava como perspectiva era a participação na reconstrução
institucional, que teria um momento privilegiado na Constituinte. As
lideranças do movimento social da região do Alto Uruguai se reuniram
para escolher quem seria o candidato. E não deu outra:
O pai sempre dizia que quase caiu do banco quando disseram
que Adão Pretto poderia ser o candidato para representar aquele
coletivo, os movimentos àquela época, porque ele nunca imaginou

Perfis Parlamentares Adão Pretto

que pudesse ser candidato. Tinha a terceira série, e nós trabalhadores sempre víamos o Parlamento como uma coisa muito distante;
tinha que ter estudado muito, tinha que ter posses, não é?22

Esse processo foi sintetizado pelo próprio Adão, em entrevista publicada num de seus boletins de mandato:
Eu comecei a minha militância na Igreja, na CPT, na Pastoral
Rural também como ministro da eucaristia da minha comunidade. Aí comecei a entender que nós tínhamos que transformar este
mundo, e que nós não iríamos fazer isto trabalhando nem rezando;
são necessárias outras ferramentas. O sindicato é uma ferramenta
fundamental, e nós cristãos e trabalhadores teríamos que usar, aí
entrei no sindicato como membro fiscal, como secretário e depois
como presidente. Participei também como membro da CUT estadual. Nesta caminhada sindical começamos a bater a cabeça no forro do sindicato, porque ele vai até a uma altura, ele tem um limite
e aí termina o poder. Então, nós organizávamos o povo, preparávamos as lutas, mas sempre na hora da decisão quem decidia eram os
politiqueiros tradicionais, que até dividiam o nosso povo. Aí começou uma discussão com a companheirada de que nós teríamos que
assumir a política porque tudo passa pela política. (...)
Nós começamos a discutir a importância que tinha a política,
e neste meio tempo surgiu o Partido dos Trabalhadores, mesmo
não existindo o PT na nossa região nos já éramos simpáticos a ele.
Quando a companheirada decidiu que nós deveríamos entrar na
política, surgiu a discussão se valia a pena ou não lançar um candidato. Chegamos à conclusão de que sim. Mas quem seria este candidato? Ninguém tinha a pretensão de ser. Depois de muito debate, e
uma reunião com 17 municípios, me escolheram. Discutimos qual
o partido, já que neste grupo tinha gente do PDS, PMDB, PFL, PDT
e PT, mas não houve muita discussão para chegar à conclusão de
que realmente o partido mais parecido com a gente é o PT. Foi aí
que eu assinei ficha no partido, mesmo já sendo simpatizante do
PT. (...) Foi discutido como seria a campanha e como nós iríamos
22

João Edegar Pretto, em depoimento para este Perfil.
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custear ela. Cada município que estava presente se comprometeu
a ajudar com uma certa quantia financeira. Cada localidade se virou para arrecadar este dinheiro fazendo baile, rifa, janta e coletas
de mantimentos. Foi com este dinheiro que fizemos a campanha,
com a proposta de que, se eu fosse eleito, não poderia fazer nada
sozinho. Tudo teria que ser conversado com esta companheirada.23

“O sindicato é muito bom, mas na hora de fazer a lei, a
caneta está na mão do político.”

(Adão Pretto, em entrevista ao jornal Zero Hora,
13/11/1998)
“E o lema da campanha, na época, que nós tínhamos, era
a caneta e a enxada. E aí havia uma música que Adão e
eu cantávamos, A caneta e a enxada; era uma música de
Zico e Zeca que tem uma letra interessante, e nós então
cantávamos.”

(Antônio Marangon, em entrevista para este Perfil)

23

BOLETIM Adão Pretto: um agricultor na Assembleia Legislativa. Porto Alegre: Ed. AL-RS, Diretoria de
Anais, 1987.
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A Caneta e a Enxada
Zico e Zeca
Certa vez uma caneta foi passear lá no sertão
Encontrou-se com uma enxada, fazendo a plantação.
A enxada, muito humilde, foi lhe fazer saudação,
Mas a caneta soberba não quis pegar sua mão.
E ainda por desaforo lhe passou uma repreensão.
Disse a caneta pra enxada não vem perto de mim, não
Você está suja de terra, de terra suja do chão
Sabe com quem está falando, veja sua posição
E não se esqueça a distância da nossa separação.
Eu sou a caneta soberba que escreve nos tabelião
Eu escrevo pros governos as leis da constituição
Escrevi em papel de linho, pros ricaços e barão
Só ando na mão dos mestres, dos homens de posição.
A enxada respondeu: que bateu vivo no chão,
Pra poder dar o que comer e vestir o seu patrão
Eu vim no mundo primeiro quase no tempo de Adão
Se não fosse o meu sustento não tinha instrução.
Vai-te, caneta orgulhosa, vergonha da geração
A tua alta nobreza não passa de pretensão
Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não
É a palavra bonita que se chama.... educação
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Darci Maschio, do MST, lembra que
Adão “teve voto” antes de ser candidato...
“Nos fins de semana – na época eu era solteiro –, deixava de
ir a uma festa, a um baile, para fazer reuniões para fundar
o MST (...) Num domingo de tarde, íamos fazer reunião,
achamos lá na comunidade cinco companheiros bêbados. Aí
nós tentávamos explicar o que nós queríamos, qual era o objetivo da reunião, esclarecíamos o Estatuto da Terra, o direito dos sem-terra, e os caras diziam: ‘Não, não, pode deixar
que nós vamos votar em vocês. Pode deixar’. Nós dizíamos:
‘Não, nós não estamos fazendo campanha. Não semo candidato’. E eles: ‘Mas nós votemo igual’.”24

24

Darci Maschio, depoimento gravado para o Perfil em 1º de maio de 2010.
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Um dos importantes critérios para a escolha de seu nome foi a firmeza na defesa das causas do movimento, especialmente da reforma
agrária. João Klein, liderança da região, do município de Novo Barreiro
(RS), registrou essa característica:
A primeira vez que ele veio aqui no nosso município, que ainda era distrito, na época distrito de Palmeira, foi bem no começo,
ainda não estava bem em campanha. Eu me lembro que foi um dia
muito marcante para o município, porque o pessoal da Fazenda
Annoni ia saindo de lá, porque a Annoni ainda tinha o acampamento e eles iam fazer a primeira marcha que ia a Cruz Alta, em
1986. E daí, naquele dia, a marcha foi barrada pela brigada aqui
no Barreiro, bem aqui em cima, na RS, antes um pouquinho aqui
onde hoje é a cidade. (...) E Cruz Alta era o berço, na época, do
latifúndio. Até a UDR estava meio organizada em Cruz Alta. E aí a
brigada montou uma grande operação, baixou helicóptero aí e todo
o mundo ficou apavorado. Helicópteros da brigada, e aí devia ter
uns mil brigadianos. E o povo daqui também foi todo lá. E, de um
lado, foram os apoiadores, e, do outro, os que eram contrários à
reforma agrária. E aí, na sequência, de noite, era uma reuniãozinha
do Adão aqui no município. Ele e o Marangon. E naquele clima da
tarde ali, que deu todo aquele movimento na questão dos acampados. E o Adão aí fez uma reunião, explicou... Inclusive tinha um
pessoal que era contrário, daqueles que estavam à tarde ali foram lá
no salão à noite, e o Adão foi muito firme, assim, inclusive fez uma
trova, mostrando porque ele era a favor dessa luta toda. E aí, depois,
foi uma sequência. Mas o surgimento mesmo que nós tivemos do
Adão foi ali, sentimos que ele era firme, que ele não tinha medo. Ele
foi ali, desafiou os próprios caras que estavam ali, sem medo. Era
um cara firme, já com um propósito firme a favor, principalmente,
da reforma agrária.25

João Pedro Stédile, uma das principais lideranças do MST, ressaltou
o fato de que o processo de construção de candidaturas naquele período
se dava no seio do movimento de massas, em meio a uma série de lutas
que eclodiam em várias partes do país:
25

João Klein, em depoimento para este Perfil.
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Essas lutas, então, foram gerando seus líderes, que naturalmente
se construíram colados com a luta. Eu acho que é importante, inclusive, resgatar que, naquele período do reascenso do movimento
de massas e das lutas, as lideranças se constituíam não por cargos
formais, mas havia uma condicionante própria desse ambiente de
luta até, digamos, psicossocial.
As massas foram forjando as suas lideranças, independente dos
cargos, ou fora de cargos. E o principal critério que as massas utilizam para ir construindo as suas lideranças é fundamentalmente a
identidade de classes, de interesses. É a coerência – o cara está sempre do mesmo lado, sempre do lado das massas. É a falta de medo,
é a coragem de enfrentar os inimigos. É essa presença permanente
sobretudo naqueles momentos mais difíceis, de conflitos, de confrontos, de embates nos projetos de classe.
Esses elementos, no meu modo de ver, vão forjando as lideranças de qualquer processo histórico. Foi isso que forjou o Adão. Foi
uma casualidade ele ter sido também presidente do sindicato de
Miraguaí. Mas não foi essa a condição que o transformou em liderança. O que o transformou em liderança foram esses outros elementos. A massa, a base começou a identificar nele essas qualidades
e, portanto, começou a ter confiança nele. (...)
Eu acho que a candidatura do Adão surgiu naturalmente e com
essa marca de que teria que ser a candidatura de alguém que já tinha
sido provado como liderança, que tinha coerência com a classe e que
era da classe camponesa. Foi assim que se constituiu a candidatura,
e foi uma surpresa no Rio Grande do Sul inteiro, porque, justamente
no campo da institucionalidade, os próprios partidos estavam acostumados com a outra prática, que era alguém de fora ir lá disputar os
votos do povo. Ninguém imaginava. O Adão, para as classes institucionalizadas, era desconhecido, completamente desconhecido, mas
ele era muito conhecido entre os que estávamos lutando.26

As lutas sociais começam a buscar expressão institucional, e a questão de construir a democracia no país vai para o centro do debate, como
destacou Stédile:
26

João Pedro Stédile, em depoimento para este Perfil.
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Quando veio o enfrentamento institucional, também coincidiu
com a reorganização partidária, em que a maior parte dos militantes também se engajaram na construção do PT. O PT era expressão
organizativa desse novo contexto histórico e de uma necessidade de
complementar a luta social que já estávamos fazendo com uma luta
institucional. Até porque, como estávamos ainda naquela fase de
derrubar ditadura e de reconstruir a institucionalidade democrática
do país, o tema Constituinte permeava também os debates institucionais. Era como se fosse um corolário: nós precisamos derrotar
a ditadura, reconstruir a democracia no país, para que, através da
democracia, obtenhamos reformas de base, reformas que garantam
conquistas para a classe trabalhadora. E essas reformas vão ser institucionalizadas através de uma reforma constitucional, que seria
construída numa Constituinte estadual e nacional.
Por isso em todo o tempo da luta pela terra, da luta pela reforma
agrária, vinha combinado também o debate da derrubada da ditadura e, ao mesmo tempo, o debate do que é que nós iríamos fazer
depois, do que é que precisava ser feito depois. Nesse bojo é que
nasce o PT e nasce a convicção natural dos movimentos de que nós,
como movimentos organizados, deveríamos também ter as nossas
vozes na institucionalidade. E notem que, naquela época, o debate
principal da institucionalidade era a via parlamentar, justamente
porque permeava esse negócio de ter que mudar as leis, de mudar
a ditadura. Não se falava tanto em vereador e em prefeito. Hoje, se
você for pegar os interesses localizados, ou o interesse dos movimentos mais oportunistas que surgem pelo Brasil, vai ver que a primeira coisa em que eles pensam no município é eleger um vereador,
eleger o prefeito. É um interesse, eu diria, mais carreirista. Na época
não, não se falava em prefeito, só se falava em mudar as leis do país.

O processo de construção de lideranças no meio rural e o direcionamento do movimento social para a participação nos canais institucionais que se abriam não foi um processo isolado, específico do RS. Em
vários estados do país o movimento social ressurgia, organizando-se ao
redor das Pastorais da Terra, dos sindicatos, dos partidos, rompendo
as amarras da ditadura. Alcides Modesto, que participava da CPT na
Bahia, situou essa evolução histórica:
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O MST nasceu exatamente das lutas concretas dessas comunidades formadas ora pela CPT, ora pelos sindicatos rurais, ora por outros movimentos populares. Mas essa base gerou uma discussão sobre a necessidade de representação parlamentar, desde as eleições,
desde quando os primeiros vereadores e deputados estaduais foram
eleitos. Tanto assim que, em 1986, eu fui o primeiro deputado estadual do PT da Bahia. Junto com Marcelo Déda, fomos os únicos
de todo o Nordeste. Portanto, isso mostrava que essa base tinha,
desde o início, potencial para se organizar e ter uma representação
legítima, capaz de dar continuidade, ser a voz e a vez dessas lutas
dentro do Parlamento.
Quando nós fizemos campanhas para deputados estaduais nos
nossos estados, nós já levávamos às comunidades a necessidade de
se organizarem e participarem efetivamente dos processos constituintes estaduais. Isso gerou, portanto, também uma movimentação
da qual, mais tarde, também o MST começou a participar, como
também do processo com a CPT, com os sindicatos, com as CEBs,
e assim por diante, para interferir diretamente nas Constituintes estaduais. Essa foi a nossa experiência nas décadas de 1980 e 1990.
E gostaria de registrar bem isso para não pensarem que as coisas
aconteceram simplesmente por uma vontade individual dos parlamentares que, em 1990, foram eleitos para assumir mandato de
deputado federal.27

Pedro Tonelli, que também vinha do sindicalismo rural, o STR de
Capanema (PR), e da experiência nas pastorais, registrou a importância
desse processo:
A discussão da Constituinte foi muito rica, os movimentos resolveram apostar firme na atuação do Parlamento. No processo
preparatório para a Constituinte Federal e também nos processos estaduais foi quando o pessoal falou: “Vamos apostar firme,
porque ali é um espaço importante”. Então, muitas lideranças populares também disputaram; umas se elegeram, outras não. Mas
aquele processo constituinte foi um marco divisor para ampliar um
27

Alcides Modesto, em depoimento para este Perfil.
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pouco mais a participação popular nas decisões mais de cúpula do
Parlamento brasileiro.28

Observa-se que esse processo de formação de lideranças foi mais
amplo, levando vários representantes ligados aos movimentos sociais
para o Parlamento, por onde se iniciou intensa e articulada ação em defesa dos movimentos sociais e de suas bandeiras de luta, com a abertura
de espaços políticos até então vedados a eles. Essas novas lideranças tiveram importante papel naquele momento, cada qual com suas características e seu campo de atuação específico. Todavia, vale notar que Adão
Pretto tinha várias características muito peculiares, que o diferenciavam
do grupo, sob certos aspectos – em especial por sua origem pessoal e
política. Tais aspectos merecem ser registrados e detalhados quando se
traça o perfil desse que foi um parlamentar que marcou fortemente sua
passagem pela Câmara dos Deputados.
Firme que nem uma pedra
Ele foi sem dúvida um deputado muito especial – e uma grande
figura humana. Nas entrevistas realizadas para a elaboração deste Perfil
foram destacados vários traços de personalidade que o distinguiam.
Dionilso Marcon e Ivar Pavan, deputados estaduais pelo PT-RS, apontaram sua dedicação e compromisso com a luta:
Tenho dito assim que eu podia dar um grito para o Adão, ele estava em Brasília, pegava o avião, vinha para o estado, se dava para dormir uns minutos ele dormia, se não, ele tocava direto e ia para a luta.
Esse acho que é o Adão que nós conhecíamos. Não é um deputado
que negociava mesquinharia no Congresso. É um deputado que sempre lutava pela luta, pela vida das pessoas. E é isso que já foi dito aqui.
Não era luta pelo voto, era luta pela vida do povo.29
Acho que ele é alguém muito reconhecido pela coerência e pelo
compromisso com o movimento. Jamais ele trairia o movimento por qualquer situação. Acho que esse é outro dado que conta
na luta, por isso ele se legitimou também como representante do
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Pela situação que vivem
28

Pedro Tonelli, em depoimento para este Perfil.
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Dionilso Marcon, em depoimento para este Perfil.
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– debaixo de uma lona preta –, os sem-terra cobram muito, têm
necessidades muito... a comida não pode esperar até o mês que vem,
têm de ter comida agora. Os direitos são emergências. Às vezes isso
gerava conflitos em diferentes frentes, com o governo, com a polícia, mas ele jamais recuou da convicção. Se fosse preciso gerar um
conflito, ele o gerava, para produzir uma solução.30

Adão em acampamento do MST, no RS. S/d. Arquivo da AL-RS.

José Hermeto Hoffman, secretário da Agricultura do governo
Olívio Dutra, lembrou o desprendimento e o espírito de colaboração
com o governo:
Depois, no governo do estado, eu me lembro de que, quando estávamos na sede da Cesa, formando o governo, era muito comum os
parlamentares chegarem e pedirem, cada um queria o seu pedaço.
Quando o Olívio já tinha me convidado, quando já era certo que ia
ser eu o secretário, eu me lembro muito bem de que o Adão chegou
e não pediu nada, ele chegou se colocando à disposição para ajudar
a governar. Ele tinha claro o tamanho do desafio, sabia o quanto se
tinha por representar, conhecia as demandas e o tamanho das expectativas dos movimentos sociais, que achavam que tinha chegado
sua vez e que tudo se resolveria rapidamente. Ele veio com essa pre-
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Ivar Pavan, em depoimento para este Perfil.
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ocupação, não com a de quantos cargos iria conseguir na Secretaria.
E assim realmente foi durante o governo de Olívio Dutra.31

Os adversários políticos também reconheciam suas qualidades,
como por exemplo o deputado Ronaldo Caiado, um dos principais
líderes da UDR, quando de sua formação, e da bancada ruralista no
Congresso, que destacou sua coerência:
Então, a homenagem que presto a Adão Pretto é exatamente pela
sua coerência. Acho que esse é um ponto que cada vez mais está escasso no Congresso Nacional. As pessoas aqui estão perdendo a identidade. O fisiologismo passa a prevalecer e os interesses pessoais se sobrepõem às ideias e aos princípios. (...) Convivi com ele durante todo
esse tempo na Comissão da Agricultura. Ele sempre, também, como
membro titular, debatíamos quase em todas as sessões da comissão,
mas, fora do debate, o nosso relacionamento sempre foi extremamente respeitoso e tivemos oportunidade também de conversar sobre outras amenidades, outras realidades do estado dele e do meu estado.
(...) Então, o Adão Pretto sempre foi um “brigador” por aquilo em que
sempre acreditou. Um homem que defendia com unhas e dentes as
suas convicções e que exerceu a sua função como parlamentar à altura,
dignificou os seus eleitores e o povo do Rio Grande Sul que defende
as mesmas teses que Adão Pretto defendeu no Congresso Nacional.32

Também o deputado Moacir Micheletto, membro da bancada ruralista, que sempre militou em campo ideológico oposto ao de Adão
Pretto, reconhece sua combatividade e o firme posicionamento em defesa dos agricultores familiares e dos sem-terra:
“Adão, a despeito de sua posição em defesa de grupos mais radicais, soube defender as boas causas em favor dos agricultores familiares e constituiu-se em um caso exemplar de um colono que
desenvolveu grande argúcia e competência política, nesta Câmara
em que convivemos amistosa e respeitosamente, por muitos e muitos anos, e nesta grande luta foi um bravo.” 33
31

José Hermeto Hoffman, em depoimento para este Perfil.
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Ronaldo Caiado, em depoimento para este Perfil.
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Moacir Micheletto, em depoimento para este Perfil.
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Miguel Rossetto, que foi deputado federal pelo PT-RS e ministro do
Desenvolvimento Agrário no governo Lula, destacou vários traços da
personalidade de Adão, entre os quais sua brutal capacidade de trabalho:
Dentre algumas dessas coisas importantes, primeiro destaco a
dedicação, o trabalho, a capacidade brutal que o Adão tinha de trabalhar. Era uma coisa impressionante.
Nesse trabalho e dedicação para com o seu povo, para com a
sua identidade primeira, que eram os pequenos produtores, os pequenos agricultores, os agricultores familiares, os assentados da
reforma agrária, o que para mim mais marca a sua conduta era a
alegria que o distinguia. O Adão era uma pessoa muito alegre.34

A alegria de Adão foi lembrada por muitos depoentes:
Ele era um cara muito afável, muito amigo, muito solidário, muito fraterno, assim, na relação, no cotidiano. Era muito expansivo,
com aquele jeitão dele, sempre contador de causos, sempre faceiro
com a vida. Isso ele não perdia.35

Adão trovando em Tapes (RS), em ato do SOS Vida. S/d. Arquivo da família.
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Miguel Rossetto, em depoimento para este Perfil.
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Deputado estadual Raul Pont, em depoimento para este Perfil.
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Uma dificuldade com a qual Adão teve de lutar durante toda a sua
vida foi a curta educação formal, que não chegou a um ano. Como ele
trabalhou na roça desde pequeno, não frequentou a escola. Foi só aos 17
anos que se alfabetizou, como contou seu professor, o Sr. Elmo Reinhard:
Eu dava aula lá em casa, porque para esses dois alunos não valia
a pena ir ao colégio, então iam lá em casa. Ele tinha 17 para 18 anos,
porque ele se esforçou mais para aprender coisas novas para tirar
o título de eleitor, que era com 18 anos. (...) O Adão era dedicado
em tudo. Podem notar desde sua casa. Ele não aprendeu a ler antes, porque ajudava na lavoura. Quando ele pegava uma coisa, ele
seguia e deixava os estudos de lado. Então, era mais interessante
ajudar os pais em casa na lavoura do que ir para o colégio. Assim
ele fazia com tudo. O que ele pegava, ele realizava. Ele não fazia pela
metade, pelo meio. O tempo de alfabetização durou mais ou menos
meio ano. Ao final, ele conseguia escrever o nome. Naquela época,
tinha de preencher um formulário para tirar o título. Ele conseguiu
fazer. Acho que passou na primeira. (...) Quando ele entrou, não
sabia nada. Aí ele aprendeu conosco. Depois, quando ele saiu, ele
mesmo foi se aperfeiçoando, lendo e escrevendo. Ele foi estudando
por conta.36

É inegável que justamente na atividade parlamentar, campo em que
se destacou, a baixa escolaridade tenha restringido determinados tipos
de atuação, mais dependentes de leitura. Essa dificuldade, contudo, era
em parte compensada pela sua capacidade de ouvir, de memorizar.
Impressiona, por outro lado, que ele nunca se deixou intimidar pelo
déficit educacional – este não o inibia de enfrentar qualquer debate, não
o impedia de tomar posições firmes, baseadas nas suas experiências
e convicções. Rolf Hackbart, presidente do Incra durante quase todo
o governo Lula, conviveu com Adão desde os tempos do sindicato de
Miraguaí, quando foi seu assessor, e registrou sua lucidez e a capacidade
de interpretar a realidade a partir de seus referenciais:
Acho que uma das características grandes do trabalho que tive
com ele no sindicato, no movimento social e, depois, no Parlamento,
é que ele conseguia, através da linguagem dele, traduzir as saídas que
36

Elmo Reinhard, em depoimento para este Perfil.
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ele pensava de uma forma muito didática, o que é diferente de elaborar na academia, de escrever corretamente etc. Mas ele elaborava.
Quero citar alguns exemplos que me marcaram na vida. Um deles foi na estratégia de construção do PT, no Rio Grande do Sul.
Houve um debate grande na Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul, com o plenário lotado, lotado, e nós trabalhávamos os delegados rurais, como chamávamos na época, que vinham do meio rural. Era muito forte esse negócio de cidade e campo, rural e urbano.
E, digamos, um terço do Plenário era rural, trabalhador rural organizado pelos que estavam construindo o PT naquela época.
Para o debate, estavam inscritos Raul Pont e Tarso Genro, citando Norberto Bobbio, Gramsci, Lenin, Trotsky. Aí vai, vai, vai, e o
próximo inscrito era o Adão Pretto. (...) Na verdade, o debate era
sobre construir um partido: mais rápido e, diria, mais frouxo, ou
mais devagar e mais firme. E o Adão disse o seguinte: “Nós temos
dois jeitos de engordar um porco. Um jeito é confinar, encher de comida. Ele fica gordo logo, logo, mas fraco, com uns ossinhos fracos,
cheio de banha, de gordura. O outro jeito, que eu gosto, é deixar ele
mais solto, ir ao cocho dele e botar um pezinho, que ele bota a pata,
vai comer, a paleta fica mais firme e dura mais tempo. É desse jeito
que temos que construir o nosso partido”.37

A palavra falada era sua grande arma, na qual ele se destacava.
Tornou-se conhecido em todo o estado como trovador. Seu filho Edegar
relembra um pouco deste percurso:
Depois, no sindicato, quando ele virou presidente, já se misturando ali com a questão do MST, foi nessa caminhada que ele começou a descobrir que também sabia cantar, que fazia versos de
improviso, que fazia poesia... (...) E o pai nunca tinha pegado numa
gaita, não sabia tocar. Acho que ele começou a se dar conta de que
uma gaita, de que se ele soubesse tocar gaita também ia ajudar nessa
caminhada dele. Comprou uma gaita e já pediu aulas ao cara que
vendeu a gaita a ele, já contratou também o serviço de lhe ensinar
a tocar. E o cara, nos sábados à tarde, nos domingos, ia lá para casa
37

Rolf Hackbart, em depoimento para este Perfil.
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ensinar o pai a tocar gaita, e numa ou em duas passadas ele já aprendeu. Então já trovava, declarava poesia, era gaiteiro, e a gaita passou
a ser o instrumento dele também, e essa trova, essa trova que eu
cantei com ele desde os nove anos. Comecei a fazer a tal trova com
ele nem sei bem por que, mas em todo santo encontro, assembleia
do sindicato, dos movimentos dos sem-terra, nós fazíamos a tal de
trova. (...) Na verdade era a trova que ele fez para chamar a atenção
do povo sobre o êxodo rural da época, porque os jovens estavam,
todo o mundo, saindo da roça e vindo para a cidade, e naquela luta
para manter os jovens no campo, o homem no campo... (...) Eu lembro todas as frases e todas as vírgulas da nossa trova.

Material impresso por Edegar Pretto, relembrando a trova com seu pai.

E eu conheci a cidade onde nós morávamos quando eu tinha
sete anos, porque eu fui tomar a vacina BCG. Nós morávamos a
23 quilômetros da cidade, para verem como era a nossa vida. Eu
conheci nossa cidade, a sede, quando eu fui tomar vacina para ir à
aula, conheci a cidade nossa, Miraguaí. Três anos depois, em função
dessa luta do pai, porque foi tudo muito rápido, foi articulado para
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eu e o pai fazermos essa trova aqui num comício pelas Diretas ali na
Esquina Democrática, em Porto Alegre. Reuniram mais de 100 mil
pessoas. (...) Acabou que eu e o pai viemos para Porto Alegre, para
fazer a tal dessa trova na Esquina Democrática, no comício pelas
Diretas. Então, eu conheci a minha cidade quando eu tinha sete
anos; três anos depois eu conheci Porto Alegre. Descemos na rodoviária. O que mais nos impressionou, a mim e a ele, é claro, foi a
quantidade de carros da mesma cor, que eram os táxis, quando nós
descemos na rodoviária, porque lá em casa passava um carro a cada
15 dias, e nós vimos ali centenas de carros vermelhos, da mesma
cor. E de noite houve o tal de comício pelas Diretas. Estou relatando
assim para verem como a coisa foi rápida, não é?

Suas trovas tornaram-se conhecidas, e algumas foram publicadas.
Adão é autor do livro Queremos reforma agrária, que reúne algumas de
suas trovas mais conhecidas, e participou da antologia Poesias e cantos
do povo, ambos da editora Vozes.

Adão Pretto entrega a Adolfo Esquivel, Prêmio Nobel da Paz de 1980, seu livro de trovas
Queremos reforma agrária. 12/4/1989. Arquivo da AL-RS.

Mas é um traço incomum, contudo, que queremos destacar, pois
o tornou um personagem inconfundível no Parlamento brasileiro: ele
permaneceu, ao longo de vinte e três anos de vida parlamentar, na es-
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sência o mesmo, intimamente vinculado e identificado com suas raízes
de agricultor. Darci Maschio, do MST, que conviveu com ele desde os
tempos do sindicato, destacou com nitidez este traço:
Com todos os anos de mandato estadual e depois federal, o Adão
não perdeu a identidade de agricultor. Ele se sentia um agricultor.
Isso é que fazia ele ter um mandato diferente. Não subiu à cabeça
dele: “Eu agora sou deputado. É uma profissão que eu tenho”. A
profissão dele continuava sendo agricultor.

Essa sua essência imutável, essa forte identidade com os interesses
de sua classe, foi a estrutura de aço por sobre a qual ele construiu sua
história.
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Capítulo 2
Adão no Parlamento
A prestação de contas desde o começo, as viagens incessantes, as
campanhas, o apartamento dos movimentos.

Adão começou sua vida parlamentar em 1987, quando tomou posse na Assembleia Legislativa, após ser eleito com 22.892 mil votos. Em
1990 elegeu-se para a Câmara dos Deputados, onde conquistou cinco
mandatos sucessivos.
Quadro 1 – Mandatos de deputado federal de Adão Pretto
Eleição

Quantidade de votos Legislatura CD

1990

44.704

49ª – 1991-1995

1994

38.779

50ª – 1995-1999

1998

51.520

51ª – 1999-2003

2002

86.949

52ª – 2003-2007

2006

70.491

53ª – 2007-2011
Fonte: Portais do TSE e do TRE-RS.

Desde o primeiro dia, Adão levou o mandato de forma muito particular. Neste capítulo serão destacadas algumas de suas características
mais marcantes.
O estranhamento
A eleição de um agricultor, ainda mais por um partido novo como o
PT, causava um certo estranhamento. O deputado Ivar Pavan lembrou o
impacto do mandato sobre a Assembleia Legislativa:
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Foi um choque para a Casa porque nunca se imaginava. Primeiro
tem o famoso preconceito contra o sem-terra na sociedade, aí um
agricultor semianalfabeto se elege deputado e traz para cá bandeiras
que são espinhos que incomodam, que batem frontalmente com
aquilo que ideologicamente a Casa sempre tinha trabalhado. Então
foi um mandato que teve uma repercussão enorme aqui.

Ele, por sua vez, logo de início, estranhou as práticas usuais da Casa.
Seu filho Edegar e Severiano Hermes Telles, antigo militante das pastorais que trabalhou no gabinete de Adão em todos os seus mandatos,
relembram:
Edegar – Pediram que ele abrisse uma conta. Ele não tinha conta em banco.
Severiano – Aí ele teve de abrir, porque era deputado. Deram
um talão de cheques para ele, isso no começo, e já depositaram mais
da metade do salário de deputado na conta dele. (...) E outra: deram
uns números para ele que só ele podia saber. Disseram a ele: “Nem
a tua mulher precisa ficar sabendo desse número”, que era a tal da
senha da conta do banco.
Edegar – Agora, este ano, eu fui a Três Passos, eu fui dar uma
entrevista lá na Rádio Celeiro. E o locutor que fez a entrevista disse:
“Olha, eu fui o primeiro a entrevistar o teu pai depois que ele assumiu como deputado; uma semana depois ele veio aqui na rádio e
contou este caso: que ele tinha assumido e já tinham pagado a metade do salário dele e já tinham dado férias”. E ele começou a contar
quanto é que aquele salário que ele tinha ganho, quantos sacos de
soja dava, quanto tempo um agricultor tinha que trabalhar para ganhar o que ele ganhou numa semana sem fazer nada.
Então, com aquela história de abrir a conta, de ter uma senha,
ele começou a se dar conta de que aquilo na verdade era para ter
um sigilo de quanto é que um deputado ganha. E ele começou a
contar para todo o mundo: “O salário do deputado é tanto, dá tantos sacos de soja o que eles pagam por mês para o parlamentar;
e as diárias, eu estou aqui e a Assembleia está pagando para mim
tantos cruzeiros.” Começou com essas contas, e a partir dali todo o
povo começou a ficar sabendo quanto é que um deputado ganha.
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Ele começou a fazer cartilhas com os assessores, explicando: “O salário do deputado é tanto; eu recebo tanto; eu repasso tanto para os
movimentos, tanto fica para mim”. (...)
Severiano – E de cara ele já começou a contribuir com os movimentos38: “Olha, uma parte desse dinheiro nós vamos dar para
os movimentos se organizarem”. Pagava o ônibus para ir para uma
luta, e o companheiro ali ia articular gente para acampar, reunião
do sindicato, e ele dizia: “Não, nós vamos passar o dinheiro para
eles fazerem isso”.39

Boletim do mandato de Adão Pretto. Brasília:
Câmara dos Deputados, Cedi, Coordenação de Publicações. 1991.

38

É interessante registrar que na maior parte dos depoimentos aparecem referências aos “movimentos”, tendo em vista uma série de organizações sociais que atuavam na época, nem sempre distinguíveis ou nominadas. Aparentemente, a maior parte são organizações como o MAB, o MMTR, o
MPA, as Pastorais da Terra, a maioria próxima ao MST. Por outro lado, quando se menciona “o Movimento”, a referência em geral tem em vista o MST. Nos casos em que entendemos assim, a palavra
foi grafada com maiúscula.

39

João Edegar Pretto e Severiano Hermes Telles, em depoimento para este Perfil.
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Os embates
Ademir de Moura Rosa destacou sua capacidade nos embates:
E o embate da Assembleia. Ninguém imaginava que ele tinha
aquela capacidade de enfrentá-los lá, e à altura. O Adão enfrentava.
Ele era muito bom de comunicação. O Adão buscava palavra não
sei onde, mas ele sempre tinha para responder.40

O ministro Guilherme Cassel lembrou um exemplo, da época em
que trabalhava na Assembleia Legislativa e Adão era deputado estadual:
Em 1989, 1990, estávamos em uma sessão na Assembleia
Legislativa. (...) Era uma bancada pequena e boa. Erramos no plenário. Deve ter sido culpa da assessoria... Erramos lá. Tivemos uma
informação errada. Estávamos levando um pau federal. Todos batiam na nossa bancada, que estava ali, quieta, naquela estratégia de
esperar passar, porque pisamos na bola. Depois, um deputado da
extrema direita, ruralista, vinculado às forças de repressão, foi à tribuna, levantou muito o tom e bateu, bateu. O Adão se encaminhou
ao microfone de aparte. Não era nossa tática, mas todos ficaram
olhando. O Adão pediu um aparte, olhou para o deputado que estava lá e disse: “V.Exa. não tem nenhuma moral para nos criticar,
porque o senhor e os seus andam plantando porco de paraquedas”.
Todo o mundo ficou olhando. “O que é isso, meu Deus?” “É isso
mesmo, estão plantando porco de paraquedas”. Bom, o sujeito afinou. Ele olhou para o Adão e disse: “Não, V.Exa. faz essas denúncias, mas não pode provar”. E se mandou. A assessoria correu para
o Adão e disse: “Adão, que história é essa de plantar porco de paraquedas?” Ele disse: “Não sei. Foi a primeira coisa que me veio na
cabeça, mas esses caras estão sempre devendo alguma coisa e são
sempre culpados. Na dúvida...”.41
O embate às vezes ameaçava ir às vias de fato. Raul Pont conta que um dia
houve uma briga em plenário, com dois deputados ruralistas:

40

Ademir de Moura Rosa, em depoimento para este Perfil.

41

Guilherme Cassel, em sessão conjunta da CDHM e CLP da Câmara, na inauguração do Plenário
Adão Pretto, em 23/6/2010.
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E eles foram desafiar o Fortunati, pois queriam resolver na rua, no
soco. E o Adão vinha subindo ali, porque ele dava umas fugidinhas
para fumar um cigarrinho, e ele não sabia o que era, porque estava
chegando ali. E entrou, e os dois vinham descendo. Um deles, que era
muito provocador, muito metido, disse “Tu também, baixinho, invasor
de terra, vai apanhar junto também. Vai lá para a rua, que eu vou ensinar”. E o Adão passou a mão no microfone e disse: “Não, já vai ser aqui
mesmo. Não precisa ir para a rua”. (...) Passou a mão no microfone que
tinha um pedestal, a segurança já veio apartar, e puxa para cá, puxa
para lá...

Sem janta, sem banho e sem voz
Severiano Telles contou do espanto de Adão, quando assumiu, ao
descobrir que a semana de trabalho na Assembleia durava só três dias:
Ele comentava muito isso. Ele dizia: “Olhe, são três dias que
tem de ficar lá, só terça, quarta e quinta” – porque ele achava que
era como qualquer outro trabalho, não é? De segunda a sexta, no
mínimo. A maioria trabalhava no sábado até meio‑dia. Não, na
Assembleia era terça, quarta e quinta; às 5h da tarde estava liberado. Só podia voltar de novo na terça-feira, de manhã. Então, era um
baita fim de semana. E aí, às vezes na quinta-feira o Adão já viajava,
mas na sexta era sagrado, era todo fim de semana ele viajando. No
começo viajava muito de ônibus. Os companheiros iam pegá-lo na
rodoviária para fazer o roteiro na região, nos municípios. E a coisa
foi avançando. No começo ele fazia um ou dois municípios no fim
de semana; aí começaram a ver que ele tinha de andar mais. Chegou
uma época em que ele começou a ir a oito, nove, até dez municípios
num fim de semana. Pegava o ônibus no domingo à noite – cansava
de contar isso –, sem janta, sem banho e sem voz. A última reunião terminava, pegavam uma Brasília, um Fusca, e corriam para
a rodoviária, já com a passagem comprada, e o largavam dentro
do ônibus. (...) Eu morava em Frederico Westphalen e atendia o
mandato lá. Adão ia, eu o pegava. Nós tínhamos uma Brasília. Eu o
pegava na rodoviária, ou de Palmeira ou de Frederico, para visitar
os municípios, porque nós já tínhamos agenda marcada. (...) E aí ele
começou a ficar muito ansioso. Ele disse: “Nós vamos ter que cada
vez dormir mais tarde e levantar mais cedo”, porque era muito importante ele ir aos municípios. O povo dizia: “Olha, Adão, tu vires
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aqui ajuda a abrir a consciência dos agricultores, dos trabalhadores
de uma forma geral”. Daí já começavam a fazer reunião nas cidades também, para ouvir Adão contar como é que era a Assembleia,
como é que eram os projetos de lei, e ele foi se angustiando, e aí já
não tinha mais como andar de ônibus. Perdia muito tempo dentro
do ônibus. Aí foi comprado um carro para ele viajar. Uma Brasília,
que não aguentou. Era uma atrás da outra. Estragava, o motor não
aguentava. Brasília tinha um motor sem refrigeração a água, não
é? E ela não aguentava o tirão, porque ele saía de Porto Alegre e ia
para São Luís Gonzaga; isso dá 500 quilômetros e mais um pouco.
E era um carro de pouca velocidade. Não tinha como andar ligeiro. Se andasse, o motor não aguentava. Aí ele ficou acho que três
anos andando de Brasília, assim mesmo. Estragava uma, mandava
fazer o motor; daí a pouco não andava mais, comprava outra; e depois foi comprada uma Belina. Aí melhorou. Melhorou porque essa
aguentava o tirão. Aí ele teve eu acho que quatro ou cinco Belinas. E
uma coisa importante, eu acho: Adão fazia uma base de 70 a 80 mil
quilômetros por ano (...) Então, a família para ele ficou para quando dava um tempo. Normalmente, na segunda-feira é que ele fazia
alguma coisa com a família, ficava em casa, mas tinha reunião para
ir também. Segunda-feira era o dia em que ele não marcava agenda,
para ficar em casa, para ver as coisas pessoais dele, os filhos, a mulher. Só que daí os companheiros, quando tinham alguma reunião
extraordinária, marcavam na segunda para aproveitar que Adão
não tinha agenda, não estava viajando, estava aqui em Porto Alegre.
Então, faziam a reunião aqui na região metropolitana. Então, era
um sufoco muito grande. Ele não cansava, porque dizia que “nós
temos pressa de que o povo descubra a força que tem. Nós temos
pressa de que o povo se conscientize. Se isso ajuda, vamos fazer o
máximo que nós pudermos.”

O Partido dos Trabalhadores, criado em 1979, era mais forte nas
grandes cidades do país. Na década de 1980, fazia-se um grande esforço
para ampliar sua organização, buscando alcançar os municípios do interior. Em seu percurso, Adão ajudou muito na estruturação do partido,
conforme conta Raul Pont:
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Ele e o Marangon foram os criadores de uma infinidade de comissões provisórias e de diretórios municipais nessa região do Alto
Uruguai, região em que predominava mais uma pulverização de
pequenos municípios, em que não tínhamos entrada. Em Novo
Barreiro, por exemplo, ganhamos a prefeitura assim. Foi um dos
primeiros mandatos na cidade. Era um município novo, recémcriado, aquela coisa. Enfim, eram municípios em que o PT urbano,
sindical, o PT das universidades, do movimento sindical urbano,
tinha muito pouco contato.
Quer dizer, a implantação, a presença do PT no Alto Uruguai,
nessa região da pequena produção, de economia agrícola familiar,
então, deve-se muito a eles. (...) Trata-se de uma região onde existia
um movimento muito forte, em especial ali, na região de Palmeira
das Missões, que era a região do Marangon... (...) E ali havia uma
figura muito forte, muito respeitada e organizadora desses movimentos, que era o Zecão.42 (...) O Zecão foi uma figura ali. Ele era
um orientador político, porque ele era mais experiente (...) Ele vinha de uma militância também de esquerda e cumpriu um papel
importante ali em Palmeira, em Frederico, naquela região ali.

Severiano também registrou esta contribuição para a organização
partidária:
E aí, como Adão Pretto era o primeiro colono, foi um fato inédito
no Rio Grande do Sul: um cara que estava capinando, largou o cabo
da enxada e veio para Porto Alegre para ser deputado estadual. (...)
E aí começou: o telefone não parava, os municípios chamando-o,
para ele contar essa experiência, como é que estava aquele colono
na Assembleia Legislativa, deputado estadual. O PT ainda estava
começando, em 1986 eram muito poucos os municípios que tinham
o PT. Foi criado o PT em alguns municípios já na campanha; aproveitavam e já criavam uma comissão provisória, e criavam o PT. Mas
na maioria dos municípios o PT não existia, no interior do estado. E
aí, com a história do colono deputado do PT, ele era chamado para
42

José Alberto de Siqueira, antigo militante do PT da Regional Palmeira. Vale registrar que na sede
estadual do partido, em Porto Alegre, o Centro de Memória e Informação leva seu nome.
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ajudar a criar o PT nos municípios – municípios onde não teve nenhum voto. E chamavam! E aí, Adão Pretto, muito preocupado com
isso, na sexta-feira de manhã, às vezes até na quinta-feira de noite,
já viajava, assim que terminava a sessão, no último dia de sessão.43

As viagens incessantes continuaram nos mandatos federais, como
lembrou Darci Maschio, do MST:
Na verdade, ele ficava o tempo da tarefa dele em Brasília, nos
dias que se exigia estar lá. Fora disso ele estava nas reuniões no interior. Ele não tirava férias parlamentares. Recesso parlamentar para
ele não tinha, porque estava sempre em reuniões numa comunidade, na outra, num município, no outro. Ele esteve sempre, durante
todos esses anos. Isso fazia com que tivesse presente, como se fosse
com ele, a situação econômica, social e política dos agricultores.
Isso fazia com que ele... Quando ele estava em Brasília, ele tinha
a vida do agricultor, porque ele tinha vindo... Ele chegava lá terçafeira, mas teve até domingo de noite reuniões com os agricultores,
ouvindo os agricultores, ouvindo...44

43

Severiano Telles, em depoimento para este Perfil.

44

Darci Maschio, em depoimento para este Perfil.
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As viagens de Adão
“Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde que assumi o
cargo de deputado federal, no dia 10 de fevereiro, não fiquei
um só fim de semana em Brasília; viajo para o meu estado,
o Rio Grande do Sul, e não vou para descansar. Várias vezes
chego ao aeroporto e dali mesmo vou para o interior, para
as bases, mostrar o trabalho que fazemos nesta Casa e buscar subsídios. E, a cada fim de semana que vou ao interior,
volto mais revoltado, mais indignado.
No último fim de semana, estive nos municípios de Iraí,
Vicente Dutra e Caiçara, onde os agricultores vendiam
feijão a 12 mil cruzeiros o saco. Este valor não dá para pagar sequer uma refeição nos mais simples restaurantes de
Brasília. E eu, que bati feijão com manguá até bem pouco
tempo, sei o que isto representa. Quantas gotas de suor custa ao agricultor para plantar, cultivar e colher um saco de
feijão?”45

45

DCD de 27/11/1991, p. 24472.
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Boletim do mandato de Adão Pretto. Brasília: Câmara dos Deputados, Cedi, Coordenação de
Publicações. 1991.
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As viagens não eram só para sua região, onde tinha votos:
E foram aumentando as demandas, por duas razões. Primeiro,
porque outros setores da classe ganharam a confiança dele, e ele não
se recusava, do contrário seria a mediocridade parlamentar: “Eu só
vou no meu estado, porque, no fundo, estou pensando em voto”. Ele
não pensava em voto. Honestamente, no fundo, o Adão não pensava em voto. Ele pensava sempre na classe. E foi isso o que o salvou.
Então, se tinha que ir no Acre, ele ia; se tivesse que ir no Pará, ia; no
Mato Grosso, ia. Ele ia em um monte de lugar.
À medida que a bancada do PT foi se aburguesando, se afastando, aumentou a demanda para ele. (...) Qualquer rolo que dava fora
e não havia deputado, ele tinha que ir lá.46

As prestações de contas
As viagens aconteciam por diferentes motivos: para dar apoio a movimentos, lutas, invasões de terra... Aonde ele fosse chamado e sentisse
que sua presença podia ser importante, ele ia. As reuniões podiam ser
em qualquer lugar:
Começamos a organizar este movimento dos sem-terra fazendo reuniões dentro de potreiros, embaixo de árvores, porque nos
eram negados locais tais como os pavilhões, as escolas, e o CTG de
Miraguaí. O prefeito do PDS, hoje do PFL, negou por várias vezes
o CTG para fazermos assembleias com os agricultores. Hoje, podemos usar a tribuna, porque ela foi conquistada pelo povo. Podemos
falar alto e o Rio Grande do Sul nos ouvir, graças à organização e à
garra dos agricultores.47

46

João Pedro Stédile, em depoimento para este Perfil.

47

Discurso na AL-RS; DAL de 12/8/1987.
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Adão, Marangon e João Vargas, deputado estadual do PDT-RS, fazem reunião em potreiro,
em Júlio de Castilhos, em março de 1993, numa situação de forte conflito na região. Na
ocasião, eles foram ameaçados, como Adão relatou em discurso na Câmara dos Deputados
(ver página 134 deste livro). Foto de Paulo Franken.

Mas havia também as viagens rotineiras, de prestação de contas.
Novamente Severiano relata:
Aí ele ia prestar conta do seu mandato federal, contar as notícias
de Brasília, o que foi votado em Brasília essa semana, como é feita a
coisa lá. E, para as rádios e nas reuniões, ele fazia esse relato. Outra
coisa que o Adão sempre fazia era ouvir as pessoas. Nas reuniões,
em todas elas, nós deixávamos um espaço, depois, para ele colocar
como é que estava, para que as pessoas dissessem a ele o que ele
tinha de fazer lá, sobre o que eles ouviram do relato da semana e
o que ele deveria fazer voltando para lá na terça-feira. As pessoas
falavam, diziam. E ele anotava e levava isso muito a sério. O Adão
tinha uma facilidade muito grande de gravar as coisas na cabeça; ele
escrevia muito pouco. Ele guardava tudo na cachola. Ele lembrava
o que o agricultor disse lá no fundo. E a base do Adão sempre foi
muito distante de Porto Alegre, porque a base dele era na área rural.
Ele viajava 450, 500 quilômetros, na primeira reunião, para reunir
30 pessoas no pavilhão da igreja, numa escola ou na casa de um
companheiro.
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E uma preocupação muito grande dele era quando era marcada
uma agenda: “Tem que ir lá”. Mas, e quando dava um problema mecânico, estava andando e o carro quebrava? E, na época, não existia
telefone celular, que hoje você pega, liga e fala com o cara lá. Não!
E, lá na comunidade, não havia telefone, e o povo se reunia. Era
uma das maiores angústias do Adão, que ele perdia o rebolado. Era
preocupado e dizia: “Mas, meu Deus, e agora, o pessoal se reúne e
nós não vamos chegar”.

Reunião de planejamento de mandato, no Centrão (Centro de Formação de Trabalhadores),
em Palmeira das Missões (RS). Foto de Cláudio Sommacal.
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Prestação de contas sem descanso –
até de madrugada...
Severiano – Os companheiros, o pessoal pedia: “Adão, tu
tens que vir aqui. Nós vamos reunir aqui 50 pessoas. Tu
tens que vir aqui para contar como é que está isso, o projeto, o que estão discutindo em Brasília”. Às vezes, nós íamos
pousar na casa dos companheiros, não é? Nós íamos àquela
comunidade e íamos pousar na casa de um companheiro.
E aí a coisa complicava porque chegava lá o companheiro
e a família onde nós íamos pousar começavam a perguntar
outras coisas. E aí tu ias até 1 hora da madrugada, 1h30,
às vezes, para dormir. Uma vez, eu me lembro que, lá no
Miguel, a casa dele não tinha forro. E nós dormindo num
quarto, ele e a esposa noutro, os filhos noutro. E causo, e
causo, e tomamos banho, fomos deitar e continuaram contando causo. Daí a pouco aquietou e ele, lá pelas tantas, lá
do quarto dele: “Adão, e aquele Antonio Carlos Magalhães?”
(...)
O Adão já deitado, pedindo pelo amor de Deus que ficassem
quietos: “Vamos dormir um pouco, porque daqui a pouco temos de levantar...” Quando era 6h30, 7h, nós tínhamos que
levantar para ir para outro lugar, e o cara deitado com a
patroa e perguntando: “Adão...” “e aquele jaguar do Antonio
Carlos Magalhães, homem, o que tu me dizes daquilo lá?”
“Aquilo é dos ricos, Miguel. Aquele homem está lá para defender os ricos. É contra nós, Miguel...”
O Adão no quarto dele, e o cara no quarto com a patroa.
Eu pensava: Será que não vai terminar esse causo para nós
dormirmos um pouco?
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Adão não dispensava o contato direto, o debate direto com a classe
trabalhadora, como lembrou João Pedro Stédile:
Ele fugia das reuniões chatas de partido, daquela mediocridade
em que todos repetem a mesma coisa, e só porque sou de uma corrente o outro tem que falar e todo o mundo fala. Aliás, ele odiava
esse tipo de reunião. Eu bem o conhecia, ele não gostava não. No
fundo, é verdadeiro, é uma perda de tempo.
Mas ele se dedicava muito. A prática política dele era ir para o
interior fazer reunião com a classe trabalhadora, seja na cidade ou
no interior. E ele ia com muita energia. Eu às vezes o acompanhava,
quando tinha tempo. Íamos para o interior de Três Passos, chegávamos na comunidade e havia 15 esperando. Mas ele tratava aqueles
15 como se fossem 1.500, ou seja, com respeito. Poderia pensar:
“Perdemos a viagem. Viemos aqui para quê?” Não! Ele pensava:
“Estes 15 aí é que podem nos salvar. Saíram em um dia de trabalho,
num sábado de manhã” – na roça todos trabalham no sábado de
manhã – “para conversar sobre política. Isso tem que ser valorizado”. O respeito que ele tinha pela classe trabalhadora era impressionante. Eu nunca vi ele desdenhar, dizer que se deu mal porque
chegou no interior de Três Passos ou não sei de onde e só havia 15
pessoas. Não! Para ele haver 15, 200 ou 1.500 pessoas era a mesma
coisa. Ele tratava com respeito e valorizava isso.
Imaginem sair de Brasília quinta-feira à noite, chegar lá na sexta-feira, fazer mais 300 quilômetros e ir para uma reunião com 15
pessoas! Entraria o custo/benefício: “Ir a uma reunião com 15 pessoas!” Nós, do Movimento, ficamos fazendo pouco caso, dizendo:
“Mas quantos vão?” “Não, é uma reunião inicial.” “Ah! Então vê lá
um militante menor, alguém da região.”48

Ele tinha também, evidentemente, as formas de comunicação mais
usuais, como boletins mensais, que eram distribuídos para a rede de
apoiadores, e cadernos do mandato, dedicados a alguns temas especiais.
A comunicação direta era muito importante também porque Adão,
como boa parte dos movimentos sociais, lutou muito para ter espaço

48

João Pedro Stédile, em depoimento para este Perfil.
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na imprensa. Não tinha acesso fácil às rádios, especialmente nos primeiros tempos:
Depois foi diminuindo um pouco, mas sempre foi muito acirrada a questão da oposição, de não dar espaço para ele nas rádios.
Hoje é tudo normal, mas antes não, não tinha espaço para nada.
Podia tentar negociar lá em Portela, mas era “capaz” de se dar espaço para Adão Pretto deputado! Qualquer um dos outros partidos
falava ali na hora, mas ele não.49

As campanhas
Um dos momentos altos da experiência parlamentar eram as campanhas eleitorais. A primeira já foi marcante, como lembrou Salete
Campigotto em seu depoimento. A educadora contou que a campanha
foi trabalhada com auxílio de um filme, uma fita gravada de vídeo em
que eram trabalhadas questões envolvidas na Constituinte: “Íamos pelas
comunidades com um fusquinha, com uma TV, um aparelho de videocassete, e passávamos o filme, discutíamos a importância de participar
do debate da Constituinte e de termos representatividade no Congresso
e na Assembleia”.50
Antônio Marangon, que era candidato a deputado federal na campanha de 1986, recorda:
Então, entrou o debate da Constituinte na sociedade, na igreja,
no movimento social, no movimento sindical. Nós tínhamos de ter
candidatos para vir disputar. Bom, aí Adão e eu, como nós éramos
desse coletivo todo, fomos colocados como candidatos. Aí começou
uma grande peregrinação por todo o estado, e nessa primeira campanha nós nunca pousamos em um hotel. Nós íamos pousando na
estrada, e aí um companheiro nos levava para um lugar, levava para
outro, não é? (...) Então era assim: nós almoçávamos, jantávamos,
tomávamos café, dormíamos na casa das pessoas.

Raul Pont também ressaltou a forma de fazer campanha da turma
do Adão:
49

Ademir de Moura Rosa, em depoimento para este Perfil.

50

Maria Salete Campigotto, em depoimento para este Perfil.
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E as campanhas do Adão também eram sempre muito alegres,
muito festivas... Ele, o Severiano, os gaiteiros, a turma do violão...
Eles andavam sempre com um conjunto musical praticamente em
tudo que era festa – 1º de Maio, festa do partido. O Adão chegava
com os gaiteiros e já estava feita a festa.
Algumas vezes, a gente fazia campanha e roteiros juntos. Fiz muitos roteiros pela chapa majoritária, no interior. (...) Era uma festa,
porque o Adão, qualquer bolicho, qualquer canto, qualquer jogo de
tábua, jogo de bocha, qualquer troço que a gente chegava, o pessoal
abria a gaita e já virava uma festa. Eu me lembro que uma vez, ali,
na Encosta Superior, naquela subida entre Bento e Passo Fundo, nós
chegamos e estava completamente... Era um domingo, de tarde, depois do almoço, num pequeno município, não se mexia uma folha,
não havia um vivente na rua, e estava previsto que lá ia haver uma
atividade. Mas não achamos a comissão provisória; não tinha.
E o Severiano e o Adão não se apertaram. Disseram: “Não, não
tem problema, vamos juntar o povo aqui”. Havia um alto-falante no
carro, arrumaram um sujeito lá num bar que aceitou o desafio de
trovar com o Adão. E o Severiano já apresentava o Adão como o
maior trovador de Brasília.
Se não me engano, isso foi em Tamandaré ou ali por perto. E o
Severiano arrumou um cara já meio bêbado, que era trovador, e
marcaram a trova para dali a meia hora. O carro de som passava e
dizia: “Grande desafio. O maior trovador da cidade contra o maior
trovador de Brasília”. Em meia hora juntou um monte de gente no
boteco lá. E saiu a trova. Saiu a trova e já saiu a campanha eleitoral
também. (...)
Mas era tudo uma festa! Então, naquele carro dele tinha gaita,
violão, tinha sempre um garrafão de vinho, uns pães sovados para
durar bastante, queijo. E o cara já ia no caminho comendo um pão,
um queijo e um salame. Esse era o Adão Pretto, não é? (...) Eu ficava
apavorado só de ver os roteiros que eles faziam. Não tinha nem saída
com eles! E era um negócio assim: cinco, seis, oito municípios por
dia. E corre para cá, corre para lá. Barbaridade, era um negócio...
Uma vez a Liliane [esposa de Raul Pont] disse: “Pô, Adão, mas esse
teu carro aí tem tudo dentro?” E ele dizia: “Mas nós ‘moremo’ aqui!”
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Ele tinha uma Belina. Durante um bom tempo, teve Belinas.
Foram várias Belinas. A Belina velha aguentava uma campanha e
virava um... nem o ferro-velho a aceitava... Era uma loucura! Eles
percorriam esse Rio Grande aí, onde havia um movimento, onde
havia um troço, eles estavam lá. (...)
E houve uma época em que eles andavam muito com o Moretti.
O Moretti é cantor e, na época, era o principal compositor e cantor
das músicas que eles inventavam para o Movimento.
O Moretti era o inverso: sempre de chapéu, grande compositor
e cantor, não mostrava os dentes; nunca ninguém o viu sorrindo.
Ele estava sempre sério e cantava com aquele chapéu enterrado até
aqui. E o Severiano o apresentava como grande compositor, grande
sucesso, já com oito fitas cassetes gravadas!

João Pedro Stédile analisa a contribuição histórica dessa forma de
fazer campanhas eleitorais:
Outro tema sobre o qual ele manteve muita coerência foi como
fazer a campanha. O Adão nunca tomou a iniciativa de pedir dinheiro a ninguém, nem dessas práticas que agora se tornaram
universais de os deputados usarem as emendas para constranger
os prefeitos, sabe-se lá por que motivos, a organizar votos. Trocam
emendas por votos. Ele nunca fez isso. Muito menos pedir contribuições a empresas.
As campanhas do Adão sempre foram muito pobres, do ponto
de vista de material publicitário, mas compensadas por serem altamente participativas. As campanhas do Adão eram altamente pedagógicas. Nós não fazíamos comícios. Às vezes eram comícios até
mais coletivos, partidários, já nas últimas semanas. (...) Finais. Mas,
digamos, naqueles seis meses, como agora, até a eleição, as campanhas eram pedagógicas, de análise de conjuntura, eram campanhas de cultura camponesa, onde se mesclavam análises, discursos,
música, teatro, depoimentos e prestação de contas do que ele fazia
aqui no Parlamento.
Na minha opinião, ele deu uma contribuição histórica. A rigor,
nas campanhas dele não havia isso de dizer: “Ah! Vamos votar no
Adão!” Não era esse o debate. Claro que, eventualmente – porque
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essa é a prática –, durante as reuniões os nossos companheiros falavam isso, explicitavam isso, mas isso não era necessário. Não precisava ficar dizendo que o número do Adão é o 1315 e não sei o
quê. “Vamos votar no Adão!” Não! O tema era sempre que a classe
trabalhadora do Rio Grande tem que ter um dos nossos lá, e o Adão
já deu prova de que podemos confiar nele. Ele não se deixou envolver pelo cretinismo parlamentar. Nunca trabalhou na perspectiva
de carreira própria.
As campanhas dele não eram individuais. Eram pedagógicas. Ele
reunia em cada município, em cada comunidade 100, 200, 300, 700
pessoas para fazer debate político sobre o que estava acontecendo.
Era uma oportunidade de discutir política com o povo! Era isso o
que acontecia nas campanhas dele. Então, eram momentos muito
ricos de debate com o povo, com os trabalhadores.

Essa consciência sobre a importância do processo, e não da eleição
em si, foi verbalizada por vários dos entrevistados. O objetivo ao participar das eleições nunca foi apenas o voto – mais importante era o debate
político, a conscientização.
As campanhas envolviam muito as pessoas ligadas às Pastorais da
Terra e da Juventude, como lembrou Severiano:
Daí surgiu a ideia de que Adão Pretto seria candidato a deputado
estadual e Marangon a deputado federal, e, como eu fazia parte da
Pastoral da Juventude, a minha função na Pastoral era animação,
cantiga, trova... A trovar eu aprendi depois, no decorrer das andanças com Adão, porque Adão era um trovador; eu até o chamava
de nosso professor da trova, dos versos de improviso que no Rio
Grande do Sul se usam muito. E eu fazia parte da equipe de cânticos, da animação, contava piadas nas reuniões, deixava as reuniões
mais alegres, não é?
E aí, quando surgiu a campanha, eu fui convidado por eles, por
Marangon e Adão Pretto, para viajarmos juntos, na campanha. Isso
foi em outubro de 1985. E aí fomos para a campanha, viajamos pelo
estado, por várias partes; não era o estado todo. Nós tínhamos raiz
na grande região de Palmeira, na região Celeiro, que é essa onde
Adão morava – Celeiro e a Grande Três Passos, para localizar, e a
grande região de Palmeira, Palmeira das Missões; 43 municípios,
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não é? E, fora disso, a campanha que foi feita na época era muito
relacionada com a Igreja, nas paróquias, nas capelas de outras dioceses que não só a de Frederico, porque essa região Celeiro, que
é a Grande Três Passos, e Palmeira, era tudo diocese de Frederico
Westphalen, mas Adão e Marangon, pelos seus conhecimentos do
frei, do padre, da gente que militava na Pastoral, eram convidados.
Por exemplo, onde eles foram os mais votados, o que foi uma surpresa, no município de Nova Palma, a diocese, se não engano, é
Santa Maria, na Grande Santa Maria. Nova Palma foi onde os dois
foram os mais votados do município, porque lá tinha o pessoal da
Pastoral, padres que abraçaram a campanha deles.

Marangon relembra que essa metodologia de campanha e debate
popular veio em grande parte da experiência na Igreja:
Eu nunca vou esquecer o Sr. Vitorino Busatto. Ele foi presidente do sindicato em Frederico Westphalen. Aí ele saía conosco nas
reuniões e ele assumiu a nossa candidatura, a minha e a de Adão.
E nós íamos às comunidades. O bom era fazer as reuniões sempre
depois do culto, não é? Nós estávamos lá no interior, havia o culto, ou a missa, o povo todo lá, e aí o ministro chamava: “Olhem,
estão aí fulano e beltrano, quem quiser fique para a reunião”, e aí
havia a reunião. Aí o Sr. Vitorino, na primeira vez em que ele foi
conosco, não sabia o que é que ia acontecer, porque estava acostumado com o político tradicional, que chega lá, toma a palavra e faz
um discurso, e aí chegamos nós e abrimos cantando uma música,
cantando Tonico e Tinoco, Destinos iguais. Aí, na sequência, Adão
fazia uma poesia, e o povo já começava a gostar, não é? Aí vinha a
tal repartição do queijo51, e na segunda reunião o Sr. Vitorino disse
o seguinte: “Gente, eu estou aqui com dois candidatos, Marangon e
Adão Pretto. Nem têm jeito de candidato.” Nós não tínhamos mesmo, não é? Se vocês virem as fotos do Adão, no início, e a minha, é
impressionante. Mas aí ele disse: “Mas nós não viemos aqui pedir
votos para vocês” (é claro que nós tínhamos ido pedir votos!), “nós
51

A repartição do queijo era uma aula sobre a organização da sociedade, que usava um gráfico no
formato de um queijo para facilitar a visualização. Vários entrevistados fizeram menção a este tema.
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não viemos pedir votos, mas nós vamos conversar com vocês aqui
como é que funciona esta sociedade. Eles vão dar uma aula para
vocês. Eles não vão pedir votos”. Aí, no final, a gente dizia: “Olhem,
apesar de o Sr. Vitorino ter dito, se vocês não votarem nós também
não vamos chegar lá, não é?” Mas era assim. Quer dizer, ele ficou
impressionado porque era uma outra metodologia, a gente usava
um outro estilo, e isso veio da igreja, certamente. Tanto da minha
parte quanto do Adão, esse método veio mais da igreja. (...)
E aí uma coisa impressionante, que mostra essa coisa, é que Adão
nunca largou esse método, não é? Adão gostava também. Além de
isso fazer bem na reunião, de ajudar o desenvolvimento, Adão gostava de trovar, gostava de declamar, Adão gostava de cantar. Então
esse método ele não usava só porque era uma exigência, vamos dizer, da metodologia nossa. Tínhamos de fazer isso, senão não dava
certo, e Adão sabia disso, mas gostava. E por onde nós passávamos
– se pegarmos o gráfico dos votos dá para ver que isso existe –, por
onde nós passávamos pedindo voto desse jeito, aparecíamos lá em
cima na urna e, aonde nós não tínhamos ido, na primeira eleição
não tínhamos votos, tínhamos um, dois votos, três votos.
Então, esse início com Adão marcou, vamos dizer assim, um jeito de fazer política muito especial dentro do próprio partido, porque ninguém usava música, ninguém usava poesia. Era aquela coisa
de chegar e fazer discurso, e de certa maneira hoje continua assim
ainda, não é? E nós tínhamos muito claro, Adão tinha muito claro
que era preciso nós termos esse jeito diferente de nos comunicarmos com as pessoas.52

Essa forma de trabalho das pastorais deixou outro tipo de marcas,
como registra Rolf Hackbart:
Eu acho que isso vinha do trabalho de igreja, das pastorais, que
tinham de ir para a comunidade para animá-la, e não para derrotá-la. Isso ele sempre tinha presente: “Eu tenho que levar uma boa
nova, uma mensagem”. Aí, com o Parlamento, ele estava “cheio”,
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porque sempre tinha notícias. Ele começava pelas notícias boas:
“Esta semana conseguimos isso, semana que vem isso...”

Em alguns depoimentos foi considerado que hoje em dia o modelo
de campanha de Adão teria dificuldades de garantir sua eleição:
Rolf – A campanha dele era de carro na estrada, dormindo na
casa dos companheiros, com roupa de cama limpa e ainda saía com
lanche da casa do companheiro. Isso acabou! A pergunta agora é:
Quantos militantes tu tens liberados, quem tu pagas para botar a
faixa, quem tu pagas para gritar, quem tu pagas para o som? Tu tens
de ter uma estrutura. A estrutura, digamos, patrimonial do mandato do Adão não suportava mais. Por isso aquela correria, de acidente de carro, inclusive. Era uma loucura! Eram muitas reuniões e se
exigia muito...
Marangon – Esse modelo estava agonizando. Os outros não
usam mais isso aí. É muito financiamento que entra no PT também.
Ele com aquele nosso modelo de se ter só dinheiro para a gasolina,
para o material do panfleto.... Esse modelo hoje não funciona mais.

Um apartamento dos movimentos sociais
Um aspecto muito ilustrativo da maneira como Adão concebia seu
mandato era a forma como manejava seu espaço físico – o apartamento
funcional estava sempre à disposição das pessoas que iam em luta. José
Hoffman relata sua experiência a respeito:
Ele teve essa passagem por aqui e depois foi para a Câmara
Federal. Nessa época eu era vice-presidente da Federação das
Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil (Faeab), que era
uma entidade praticamente sem dinheiro. Eu ligava para o Adão,
e ele me colocava naquele acampamento que era seu apartamento
parlamentar em Brasília. Aquilo estava sempre lotado: movimento
de mulheres, movimento de sem-terra, estava todo o mundo lá.
Ele só pedia um cantinho para dormir e que deixassem tudo limpo
quando saíssem. O legal é que lá fazíamos um intercâmbio cultural,
porque havia gente do Brasil inteiro. Ele não tinha um mandato só
do Rio Grande do Sul. Era um negócio fantástico. No fim, era tan-
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ta gente que o gabinete começou a administrar, porque às vezes tu
chegavas lá e não encontrava lugar, de tão lotado que estava.53

Severiano complementou, informando alguns critérios para o uso
do espaço:
Dizia ele: “Para passeio não tem lugar”. Quem quisesse ir passear,
para ir dormir lá, ele não incentivava muito isso, até porque estava
sempre lotado. Mas nas mobilizações, era lá o lugar. Gente que vinha do Maranhão, do Piauí, dos quatro cantos do estado com um
bilhetinho, com o dinheiro – isso ele contava para todo o mundo
–, com o dinheiro da passagem e um bilhetinho com o endereço
do gabinete e do apartamento. E já chegavam lá e estavam em casa,
para encaminhar as lutas, as reivindicações. E esse apartamento,
ele sempre teve, nos 19 anos em que ele ficou lá. Era fundamental. Tinha mais de 30 colchões que ele comprou e estavam todos
empilhados. Uma vez ele contou que pousaram 42 pessoas dentro
do apartamento dele, que estavam em mobilização. Ele chegava do
gabinete, do plenário, 11 horas da noite, meia-noite, o povo estava
dormindo; ele tinha que ter cuidado com os lugares em que pisava
para não pisar na barriga de alguém, porque aquilo estava todo tomado de gente no apartamento dormindo.

O deputado Dionilso Marcon também passou por essa experiência
de hospedagem:
O apartamento, o gabinete dele era um QG do povo que fazia
luta. Lá tinha sotaque do Nordeste, do Norte, do centro do país,
tinha os nossos sulistas, tinha alguns que vinham inclusive de outro país que vinham para o Brasil e ele tinha referência, o telefone
do gabinete do deputado, o telefone do apartamento do deputado,
porque sabia que ali tinha alguém que acolhia esse povo que fazia
luta por ter direito à dignidade, à cidadania, um direito à vida. Ele
sempre tinha esse princípio.54
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O apartamento era dos movimentos sociais, assim como grande
parte do salário, do tempo e da energia de Adão a eles pertencia. Na
verdade, Adão sempre sentiu seu mandato como uma ferramenta dos
agricultores. O mandato não era dele, ele estava lá em nome de um coletivo. E todos os aspectos de sua vida parlamentar eram discutidos e trabalhados junto com os representantes desses movimentos. Vale a pena
analisar como este coletivo se constituía e que funções eram esperadas
de seu representante no Parlamento.
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Capítulo 3
Um mandato dos
movimentos sociais
Um mandato coletivo; papel que recebeu dos movimentos
e como o exercia.

Pesquisar a trajetória de Adão Pretto e apresentá-la a um público
maior já seria interessante pelo simples fato de mostrar como um autêntico representante dos pequenos agricultores e dos sem-terra conseguiu
chegar ao Parlamento. O interesse em sua história, contudo, vai além
desse fato.
Obviamente ele não foi o primeiro, nem será o último, a ser eleito
no campo por organizações de esquerda. Nem o primeiro parlamentar
representando lutas camponesas – temos na história do Brasil o exemplo anterior pelo menos de Francisco Julião, que representou as Ligas
Camponesas do Nordeste na Assembleia Legislativa do Pernambuco e
no Congresso55, e de José Porfírio, deputado estadual em Goiás, na década de 1960.56
Adão teve uma forma particular de conduzir o mandato com os
movimentos sociais dos quais fazia parte, e esse é o ponto que será destacado a seguir. Ele foi o principal representante no Congresso de um
movimento muito forte, o MST, e atuou sempre próximo às Pastorais da
Terra e da Juventude, às CEBs e a outras organizações, como o MAB, o
MPA e o MMC. Além disso, tinha uma relação intensa com o partido
55

Francisco Julião, advogado vinculado às Ligas Camponesas, foi duas vezes deputado estadual e
uma vez federal, por Pernambuco e pelo PSB. Eleito para a Câmara em 1962, foi cassado e preso
em 1964. As Ligas Camponesas eram organizações fundadas na década de 1950 para lutar pela
distribuição de terras e pelos direitos dos camponeses no Brasil.
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José Porfírio de Souza, agricultor, com o primário incompleto, foi uma das lideranças do movimento camponês de Trombas (GO). Elegeu-se deputado estadual em 1962, pela coligação PTB-PSB,
e em 1964 teve seu mandato cassado. É desaparecido político desde 1975. Informações tiradas
de: www.assembleia.go.gov.br/conheca_assembleia/parlamentares/1947_2002/JOSE_PORFIRIO_
DE_SOUZA.htm.
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político ao qual sempre pertenceu, o PT. Vimos nas páginas anteriores
alguns exemplos de como esses setores participavam das atividades de
seu mandato, se engajavam nas campanhas eleitorais, acompanhavam
os principais passos e votações, definiam com ele as tarefas que ele deveria cumprir.
Adão levou para o Parlamento a experiência riquíssima desses movimentos, de organização coletiva e de negociação com o poder público, de
disputa de poder dentro da institucionalidade, explorando seus limites.
O cruzamento deste forte movimento social com o mandato parlamentar
produziu uma forma de gestão coletiva que vale a pena conhecer melhor.
Investigar a dinâmica dessas relações pode ajudar a entender como
setores populares se organizam para entrar no Parlamento, como podem usar a institucionalidade e que desafios enfrentam neste processo.
A gestão coletiva
O mandato de Adão Pretto sempre foi gerido coletivamente. Em
reuniões mais amplas, nas comunidades, debatia política e prestava
contas. E com as lideranças, especialmente com a direção do MST, ele
pensava os caminhos e a estratégia, como assinalou Darci Maschio:
Ele não fazia nada da cabeça dele, cobrava insistentemente da
assessoria que ouvisse o que os movimentos estavam pensando. (...)
Na verdade, nas reuniões que ele fazia nas comunidades, reunia público dos mais diversos. Inclusive gente que nem era agricultor, se
soubesse que o Adão tinha uma reunião, ia. Então, as reuniões eram
de massa, não eram de liderança. Normalmente aconteciam nas sedes das comunidades; todas as comunidades têm uma capelinha, ou
têm uma escolinha, ou têm um salão. Eram reuniões permanentes
que ele fazia, sempre. E depois tinha reuniões com lideranças, que
ele fazia para discutir as estratégias que os movimentos tinham, o
que o movimento estava pensando, os próximos passos. (...) A estratégia geral do mandato ele pensava com a liderança do MST. Para
ele poder saber onde ele se encaixava. “Bom, eu preciso saber. Não
quero ajudar a decidir, porque não vou fazer, mas eu quero saber
que decisão é essa, o porquê da decisão, porque eu tenho uma tarefa
a cumprir: defender essa proposta, essa reivindicação, essa luta, lá
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no Congresso. Então, eu preciso saber. Por isso, eu preciso participar.” E aí participava, e ele era mais um.57

Dentro do coletivo, fica claro que a relação privilegiada de Adão era
com o MST, que seria a viga mestra do mandato. Mas o coletivo é um
pouco mais amplo, envolve um conjunto de forças a que vários entrevistados se referiram como “os movimentos” (os militantes das pastorais
e das CEBs, do MPA, do MAB e outros – a composição pode variar,
novas forças são integradas como as que se organizaram em torno da
defesa das rádios comunitárias). A primeira candidatura nasceu, como
vimos, de um coletivo deste tipo, e nas subsequentes a relação se manteve, como lembram Edegar e Severiano:
Edegar – Sempre que tinha de tomar uma decisão importante
consultava muita gente. Essa questão da reeleição dele, por exemplo, em cada candidatura ele nunca tomou uma decisão só ele.
Sempre eram os companheiros que chamavam e faziam as plenárias, se o Adão vai de novo, não vai. E era sempre meio automático.
Na última, ele pessoalmente tinha dito: “Olha, se tiver um outro
companheiro, eu, por mim... eu passo a bola.” Ele disse: “Eu nunca
pedi para ser candidato, mas também nunca corri quando os companheiros estão junto com a gente. Quando define coletivamente, a
gente não arreda o pé”. Aliás, a candidatura dele na última foi definida dez meses antes da eleição. Os companheiros disseram: “Adão,
não tem jeito. Tu vais de novo.” (...) Agora, nessa última ele já estava
vendo a angústia. Diziam: “Olha, os companheiros lá de Brasília,
da direção dos movimentos...” Principalmente a Via Campesina já
tinha dito: “Olha, Adão, tu te preparas. Em princípio nós não temos
outro nome. Tu vais ter que ir mais uma vez”.
Severiano – E assim ele ia. Em todos os mandatos foi assim.

O coletivo era a forma de interligar também os mandatos comuns
próximos ao MST, o estadual e o federal. Antônio Marangon e Adão
trocaram essas duas funções entre si: de 1987 a 1990, Adão estava na
Assembleia e Marangon na Câmara, como suplente de Olívio Dutra,
57

Darci Maschio, em depoimento para este Perfil.
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tendo assumido em 1989; depois, entre 1991 e 1995, inverteram-se as
posições. Marangon lembra como eram tomadas conjuntamente as
principais decisões:
A nossa agenda era conjunta, porque nós tínhamos um chamado
coletivo de mandato dos gabinetes, e Adão e eu sempre nos pautamos por esse coletivo, que eram os movimentos, que eram pessoas
representantes do partido em algumas das regiões onde nós mais
atuávamos, especialmente a Regional Palmeira58, que sempre era
muito representada nesse coletivo. E ali no coletivo é que se decidia
tudo. Decidia-se a questão salarial; tanto Adão quanto eu nunca ficamos com o salário de deputado. Era assim que se definia qual era
o salário nosso, qual era o salário da assessoria, e uma parte sempre
grande dos recursos nós colocávamos para ir para as lutas, para fazer luta. Isso foi uma coisa muito importante.

Essa forma conjunta de pensar os rumos e a política foi buscada
também com os deputados estaduais de Santa Catarina e do Paraná
que eram próximos ao MST, respectivamente Luci Choinacki e Pedro
Tonelli (e irá mais tarde desaguar no Núcleo Agrário, na Câmara, como
veremos adiante). A cada seis meses, os três deputados estaduais se encontravam para discutir estratégias conjuntas.
São inúmeros os testemunhos que apontam que Adão sempre foi
parte ativa e orgânica desse conjunto de movimentos sociais, e que ser
deputado era uma tarefa dele recebida:
A escolha do Adão para ser candidato pelos movimentos foi permeada por esse contexto e por um debate que havia nos movimentos de que não se trata de quem vai nos representar, e sim de quem
dos nossos vai assumir aquela tarefa, assim como nós discutíamos
quem dos nossos ia liderar aquela ocupação, quem dos nossos ia
falar com o fulano. Era muito mais uma divisão de tarefas, que rompia a tradição, até hoje existente no país, de que a pequena burguesia, e até a burguesia, induzia a classe trabalhadora a ter os “seus”
representantes no Parlamento. Não era esse o debate, “quem ia nos
58

O nome refere-se a Palmeira das Missões, cidade próxima à Encruzilhada Natalino e à Fazenda
Annoni.
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representar”, era “quem de nós ia lá”. E nesse “quem de nós vai lá”
também estava presente a ideia, como princípio, de que tinha que
ser um dos nossos, uma pessoa coerente, firme ideologicamente.59

Adão “foi lá” por mais de uma vez e “lá” se destacou, especialmente devido às características desse intenso movimento social do qual ele
fazia parte.
A experiência de luta
Adão não levou para o Parlamento apenas a voz do MST – levou
uma riquíssima experiência de luta social. O vigor dos movimentos que
no Rio Grande do Sul levaram à fundação do MST e a contribuição que
deram para a luta pela terra podem ser avaliados pelos dados que se
seguem:
Os registros históricos mostram que o Rio Grande do Sul teve um
impacto fundamental em termos qualitativos sobre o Movimento
nacional, em especial por se constituir numa incubadora de novas
estratégias e fonte provedora de ativistas para o Movimento. Foi no
Rio Grande do Sul que os sem-terra organizaram a primeira ocupação planejada de terra (1979), o primeiro grande acampamento
de sem-terra (1981), a primeira ocupação massiva de terra (1985)
e a primeira grande marcha de longa distância (1986), entre outras
táticas de mobilização. Foi nesse estado que se fundou a gazeta do
Movimento, o jornal dos trabalhadores rurais sem-terra (1981), e se
estabeleceu a primeira escola de acampamento (1982), o primeiro
assentamento coletivo (1984), a primeira confederação estadual de
cooperativas (1990), o primeiro curso de magistério para os educadores do Movimento (1990), a primeira cooperativa de trabalho
para levantar fundos para a luta dos sem-terra (1996), a primeira
escola itinerante para acompanhar as crianças durante as marchas
e mudanças de acampamento (1997) e a primeira cooperativa de
produção de sementes orgânicas (1997). Foi no Rio Grande do Sul
que o MST experimentou pela primeira vez a ideia de organizar um
acampamento permanente (2003), visando a treinar os moradores
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João Pedro Stédile, em depoimento para este Perfil.
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de favelas para trabalhar no campo, e criou a primeira agência estadual de notícias.
Uma proporção discernível dos quadros do MST é natural do
Rio Grande do Sul e do oeste do estado de Santa Catarina, região
próxima de Ronda Alta. O Movimento instalou sua primeira sede
nacional em Porto Alegre, antes de se mudar para São Paulo em
1986, onde seu escritório manteve uma forte presença de militantes
gaúchos. Desde meados da década de 1980, centenas de gaúchos
ajudaram a estender o MST por todo o Brasil. Os principais pedagogos do Movimento também são gaúchos, assim como seus especialistas mais experientes em cooperativas agrícolas. A luta pela
terra no Rio Grande do Sul, portanto, é fundamental para entender
a história e a força inovadora do MST.60

Marcha do MST entrando em Porto Alegre. 16/10/1991. Foto de Cláudio Sommacal.

60

CARTER. op. cit., p. 201-2. É interessante que nos depoimentos de Ademir Rosa e Lauro Brum aparece constatação similar, mas vista da outra ponta. Os dois registram um movimento de migração,
apontando que Miraguaí e a região do Alto Uruguai teriam sido um “celeiro de quadros” para os
movimentos sociais.
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Colonos em greve de fome no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre
recebem visita de Lula. 20/4/1989. Arquivo da AL-RS.

Adão discursa em ato dos agricultores em Sarandi (RS).
1º/5/1987. Foto de Luciane Schommer.
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Adão Pretto e Darci Maschio, em audiência de negociação com o governador Alceu
Collares (RS). 16/10/1991. Arquivo da AL-RS.

Em termos numéricos, o grau de mobilização pode ser medido por
um registro das atividades empreendidas entre 1979 e 2006, no Rio
Grande do Sul: teriam sido 204 ocupações de terra, 199 manifestações,
109 acampamentos de protesto, 92 bloqueios de estradas, 54 ocupações
de prédios e 44 marchas de longa distância (mais de 230 km). Isto consideradas apenas as mobilizações por distribuição de terras – não são
computadas mobilizações para exigir crédito agrícola por exemplo, que
também foram em grande número e variedade.61
Além do cuidadoso registro empírico das formas de mobilização,
o valioso estudo de Carter procura realizar uma elaboração teórica sobre o MST, que permita compreendê-lo em perspectiva comparada com
outras formas de mobilização social. O autor propõe sua conceituação
como uma forma de ativismo público:
(...) a gênese, sobrevivência e expansão contínua do Movimento
provêm da sua capacidade de se mobilizar por meio do ativismo
público – isto é, uma abordagem ao conflito que combina a pressão
social e negociações com as autoridades do Estado.62
61

CARTER. op. cit., p. 232-3.
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Idem, p. 202.
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As características dessa forma de conflito social são assim definidas:
Diferentemente de outros padrões de confronto social, o ativismo público do MST envolve uma forma organizada, politizada, visível, autônoma, periódica e não violenta de conflito social.
As ações promovidas pelo ativismo popular voltam-se a (1) atrair
a atenção pública; (2) influenciar as políticas do Estado por meio
de pressão, do lobby e da negociação; (3) configurar as ideias, os
valores e as ações da sociedade em geral. Normalmente as mobilizações deste tipo empregam uma série de repertórios modernos de
ação coletiva, como demonstrações, marchas, petições, reuniões de
discussão, greves de fome, acampamentos de protesto e campanhas
eleitorais, além de atos de desobediência civil como piquetes, bloqueios de estradas e ocupações organizadas de terra e de prédios
públicos. Diferentemente de outras abordagens ao conflito social,
a orientação não violenta do ativismo público faz com que ele seja
compatível com a sociedade civil e proporcione um instrumento
democrático legítimo para fomentar a mudança social.63

O autor considera ainda que, frente às alternativas disponíveis, o
ativismo público seria a ferramenta mais prática para os grupos sociais
em questão:
A disposição para essa forma de conflito social não é impulsionada, como alguns gostariam de acreditar, por “princípios dogmáticos” ou “ideologias ultrapassadas”. O ativismo púbico é sobretudo
uma ferramenta prática. Para uma associação de pessoas pobres,
como no caso do MST, a pressão social permite chamar a atenção da
opinião pública e ter acesso direto às autoridades públicas de uma
forma em que outros mecanismos assimétricos da sociedade brasileira – isto é, o processo eleitoral, a representação no Congresso, a
influência da mídia ou as atividades do lobby – tornariam custosos
ou inócuos demais. Dadas as opções disponíveis ao MST, o ativismo
público é a estratégia mais racional de obter concessões do governo
e promover as mudanças sociais que ele almeja. Considerando as
63

Idem, p. 203.
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alternativas existentes, ele é o instrumento menos oneroso e mais
eficaz para promover seus interesses e valores.64

Em seu artigo, Carter analisa as determinantes históricas que levaram a que o caminho assumido pelo MST fosse este, e não outro (como
por exemplo o do conflito armado, ou revoltas dispersas). Nessa análise,
situa a trajetória do Movimento em relação a duas variáveis fundamentais: as oportunidades políticas existentes e os recursos de mobilização
disponíveis. Esta discussão foge ao nosso objetivo, mas vale registrar
que o enfoque adotado pelo autor é muito rico, pois examina a racionalidade das estratégias adotadas frente a dados concretos, permitindo ir
além de ideias preconcebidas, que consideram o movimento no vácuo.
O conceito de ativismo público nos parece particularmente útil para
compreender como Adão e o MST usaram o Parlamento. Dentro da estratégia que visa atrair a atenção pública e influenciar as políticas de
Estado, o mandato parlamentar pode ser um instrumento muito útil,
pois a visibilidade do cargo permite repercutir as ações geradas em outras frentes.
E é muito claro que assim foi feito. Adão transformou-se no portavoz, na Assembleia e na Câmara, de reivindicações do MST e também
de outros movimentos sociais, anunciando suas ações, reivindicações
e denúncias. Dava voz na tribuna para setores que não teriam acesso
a outros espaços, como decorrência da discriminação ou exclusão da
mídia. E apresentava suas propostas; muitos projetos de lei nasceram
muito longe de Brasília, e lá chegaram por meio dele.
Mas seu papel não era apenas de porta-voz, como se sua tarefa se
esgotasse sob a abóbada do Congresso. Sua diretriz era: um pé na luta
e outro no Parlamento. Ao longo dos mandatos, acompanhava de perto
toda a movimentação social, não apenas anunciando da tribuna os principais eventos da luta pela terra, mas participando e apoiando, das mais
diversas formas: organizando atos diversos de solidariedade, ajudando a
soltar presos, a negociar com as autoridades, acompanhando nas negociações; enfim, mexendo as peças do tabuleiro político nacional a que ele
tinha acesso. Acompanhava diretamente muitas ações promovidas pelos
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Idem, p. 229-30.
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movimentos, indo ao palco dos conflitos levar a visibilidade e a proteção
do mandato. O deputado Ivar Pavan destacou sua forma de atuar:
Ele sempre tinha enquanto diretriz do mandato dele que o parlamentar tinha que ter, simbolicamente falando, um pé no Parlamento
e um pé na luta. E ele trabalhou isso com muita convicção. A prioridade dele eram muito mais as bandeiras do movimento social do
que o próprio Parlamento. Ele sempre trabalhou com muita disposição e muita convicção de que aqui era o espaço da ressonância das
reivindicações do movimento, e que o objetivo dele aqui dentro era
fazer com que o movimento social pudesse ser ouvido, que o movimento social pudesse ser representado, representado e também
presente aqui dentro.
(...) Ele inaugurou um papel diferente daquilo que é o mandato
tradicionalmente. Os mandatos estavam aqui para homologar decisões do governo, uma boa prática de assistencialismo para as comunidades que elegiam os parlamentares, enfim. E ele traz para dentro
do Parlamento a ideia de que as mudanças passam pela luta social, e
a luta social é importante que tenha representante e que o representante seja representante das bandeiras do movimento. É uma concepção da política que ele produzia para o público que representava
diretamente, não tinha outra política a ser feita. Seguramente tem
outras visões que podem ser adequadas de forma diferente, mas
para o público, para os sem-terra – porque ele era um representante
legítimo, porque era um deles – era essa a forma.

Olívio Dutra destacou a importância desse exemplo de articular o
Parlamento com as lutas populares:
Quanto ao Legislativo, o Adão tinha clareza, tanto que eu sempre o questionava sobre a frase que havia no seu carro: “Um pé no
Parlamento e outro na luta”. E eu dizia a ele: “Adão, não é assim, é
um pé nas duas lutas, porque no Parlamento talvez seja uma luta
ainda mais difícil do que a luta na sociedade”. Na sociedade, nós
temos clareza de quem está conosco, de onde somos, do nosso
compromisso. No Parlamento, é uma luta renhida, porque somos
poucos aqui dentro de um espaço dominado pelo pensamento
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adversário, que tem a hegemonia. Então, é uma luta renhida. O
importante é ter um mandato que possa fazer, como ele fazia, um
mandato que liga essas duas lutas para fazer os movimentos avançarem. Não é ter o Parlamento como uma coisa que não tem nada
a ver com a luta.
O exemplo dele mostrava que o Parlamento tinha muito a ver
com lutas, tanto que precisaríamos ter muito mais parlamentares
com a conduta e o compromisso dele no Parlamento, ou nas instâncias legislativas, Câmaras Municipais, Assembleias.65

O trabalho no Parlamento exige estar sempre atento à correlação de
forças e ter a sabedoria de perceber quando avançar, quando acumular
forças. A experiência de Adão apontava sempre neste sentido, como registra Miguel Rossetto:
Era um sujeito que não transigia nas ideias, que tinha noção de
tempo, de acumulação política, porque ele vivia isso permanentemente dentro das estruturas de poder. É lógico que a experiência
dele na Comissão de Agricultura era uma experiência enorme nesse
sentido, ou seja, de preservar o sentido da luta, de não transigir, de
ganhar poucas vezes, perder muito, mas continuar lutando e conhecendo a noção de correlação de forças e estrutura de poder no país.
Ele tinha essa maturidade política, ele tinha essa capacidade de reflexão e maturidade política de compreender o ritmo de uma caminhada que tem de derrubar preconceitos, derrubar cercas, derrubar uma
postura conservadora, para construir este novo país. Adão não era
um sujeito sectário, era um sujeito firme. Mas não era um sectário.
O sectarismo é sempre reacionário, porque desconhece a realidade.66

Vale registrar que o exercício do mandato se deu quase todo o tempo em posição de minoria. No início, o PT era um partido muito pequeno. Depois, mesmo quando o partido cresceu, a bancada ligada às
lutas do campo não cresceu igualmente – e a bancada ruralista sempre
foi muito mais poderosa.
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Olívio Dutra, em depoimento para este Perfil.

66

Miguel Rossetto, em depoimento para esse Perfil.

Perfis Parlamentares Adão Pretto

Observe-se que sempre foi claro para Adão e para o MST que um
ou poucos parlamentares não têm força dentro da estrutura de poder da
Câmara, ou dentro da estrutura representativa em geral. A experiência
trazida da militância no movimento social mostrava que a correlação
de forças só muda pela luta social, com ampla participação popular. A
maneira de atuar no Parlamento, assim, foi sempre a mobilização, estimulando os movimentos para fazer pressão, conjugando a ação parlamentar com um vasto repertório de ações coletivas, como registrou
Severiano:
Uma coisa importante disso é que descobriu-se que os deputados,
com os agricultores ali, lotando as galerias, ninguém votava contra, porque vinha gente dos quatro cantos do estado, das regiões.
Visitavam o deputado durante o dia. Se não estava, diziam ao chefe
de gabinete: “Tu avisa o deputado que nós estamos aqui, de tarde
vamos estar ali para ver como vai votar o deputado. Se ele votar
contra, ele vai voltar para o nosso município, e nós já vamos contar
lá quem votou contra o seguro agrícola”. Aí dava unanimidade, ninguém votava contra.67

67

Severiano Telles, em depoimento para este Perfil.
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Deputados do PT na Assembleia Legislativa, Legislatura de 1987 a 1990: Selvino Heck, Raul
Pont, José Fortunatti e Adão Pretto. Arquivo da AL-RS.

O deputado Raul Pont lembrou das estratégias usadas para enfrentar a situação de minoria:
Na Constituinte estadual, éramos quatro, entre os 55. Portanto,
não tínhamos nenhuma chance de aprovar coisas nossas, assim, especificamente. Mas, como na época o PMDB vinha ainda do MDB,
e o PDT se apresentava como algo mais à esquerda do que o velho
PMDB ou o MDB, com o Brizola, nós tínhamos certa relação de
forças em matérias que afrontavam a herança da ditadura e, nesses
casos, compúnhamos maioria unindo uma parte do PMDB mais o
PDT mais o PT. (...) Então, a gente conseguiu, em algumas temáticas, fazer avanços. O famoso Projeto do Seguro Agrícola, que o
Adão apresentou, nós conseguimos aprovar, mas depois foi vetado
pelo governador, que não queria assumir, não queria comprometer
o banco com uma política de seguro agrícola desse tipo. A gente,
às vezes, conseguia votos para aprovar matérias, mas depois, para
derrubar o veto, era impossível.
Na Constituinte, nas temáticas, conseguimos bons avanços. O
Adão era o cara que trazia aqui para dentro todos esses movimen-
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tos. A maneira, digamos, como nós nos comportávamos aqui para
compensar o fato de sermos quatro deputados apenas era trazendo
aqui para dentro os movimentos sociais, os sindicatos.68

Adão com colonos na Assembleia Legislativa. S/d. Arquivo da AL-RS.

Adão sempre afirmou que a força não estava no mandato em si –
estava na mobilização social que o sustentava:
Essa história das lutas, ele dizia: “Se não tiver mobilização, tu
vais no ministério e toma um chá de banco na poltrona, e o ministro nunca vai estar para te atender. Seja deputado, seja o que for”.
Agora, se tivesse uma BR trancada, ele, o ministro, ligava para ele
e dizia: “Adão, venha cá para nós conversar”. E lá ia ele, e nunca ia
sozinho. Sempre ia com a representação dos companheiros que estavam na luta, que estavam lá em Brasília.69

68

Raul Pont, em depoimento para este Perfil.

69

Severiano Telles, em depoimento para este Perfil.
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A avaliação da correlação de forças era algo sempre muito presente.
Abaixo um exemplo retirado de uma cartilha do gabinete:
Quem é quem na Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados é composta por 503 deputados. Mas nem
todos estão do lado dos trabalhadores. Vejamos como está a distribuição dos deputados:
Bancadas

Nº de deputados

Posição em relação
ao governo Collor

Bloco (PFL/PRN/PSC/
PMN)

124

A favor do governo

PMDB

102

Indefinido

PDT

43

Oposição

PDS

42

A favor do governo

PSDB

41

Oposição

PT

35

Oposição

PTB

33

A favor do governo

PDC

19

A favor do governo

PL

18

A favor do governo

PSB

11

Oposição

PTR

10

A favor do governo

PST

9

Indefinido

PcdoB

5

Oposição

PRS

3

A favor do governo

PCB

3

Oposição

PV

1

Oposição

Deputados sem partido

4

Indefinidos

Total

503

(Retirado da Cartilha do gabinete do deputado Adão Pretto, publicada pela Coordenação de
Publicações da Câmara dos Deputados, em 1992.)
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A experiência de atuar no sistema representativo em minoria, mas
usando dos recursos disponíveis para avançar na organização e conscientização, vinha desde a Constituinte, como foi registrado em livro
dedicado ao estudo das emendas populares então apresentadas.70
Uma experiência organizativa importante da qual Adão participou
merece destaque, por ter sido muito rica em termos de debate e organização de formas coletivas de atuação. Em 1991, os deputados federais
do PT que vinham das lutas do campo organizaram uma instância coletiva de debate e discussão dentro da Câmara dos Deputados, o Núcleo
Agrário do PT, do qual participavam não apenas os deputados do partido vinculados aos temas agrícolas e agrário, mas também seus assessores (de gabinete e da liderança) e representantes de movimentos sociais,
todos com direito a voz ativa nas decisões a tomar. Esta talvez seja uma
experiência importante, a merecer estudos mais aprofundados de como
se organizava um setor parlamentar para posicionar-se frente ao tratamento a ser dado aos temas em discussão no Congresso Nacional de
forma articulada com os setores representativos da sociedade. Também
é um exemplo de debate técnico prévio de temas políticos, para aprofundamento do conhecimento do parlamentar que, ao fim, tomará a
decisão de voto no Plenário ou na comissão. O ex-deputado Alcides
Modesto, do PT da Bahia, relembra:
A nossa confluência aí em Brasília, a integração desse grupo
é que vai gerar o Núcleo Agrário do PT dentro da Câmara, que
acho que é um fato histórico dentro desta Câmara, o primeiro núcleo agrário que dentro do PT se forma para discutir, de maneira
70

É muito ilustrativo das características organizativas desse movimento do qual Adão fazia parte o
depoimento de uma liderança do MST aí citado: “A comissão nacional dos rurais sempre teve presente esse aspecto, que é difícil mudar a lei através de um simples abaixo-assinado, ou sensibilizar
os constituintes, porque já tínhamos uma ideia clara de quem eram os deputados. Já sabíamos
que a UDR tinha eleito 72 constituintes. Nós, nenhum diretamente. Sabíamos que a força lá era
muito fraca. Então, jogamos todo o nosso peso político no processo de coletar assinaturas. Compreendemos que a maior vitória política iria resultar do aprendizado político, do processo de conscientização, de educação, de toda essa mobilização, de todos esses recursos humanos que foram
mobilizados. Isso é que era fundamental, e não simplesmente imaginar que só porque fizemos um
abaixo-assinado massivo, aí os deputados iriam respeitar. Foi acertada a nossa posição de priorizar
o processo de discussão, e não a questão formal da assinatura de qualquer um. Não catamos qualquer assinatura. Demos prioridade para lavradores e lavradoras. (...) Buscamos construir nossa unidade de base e sobretudo desenvolver a nossa capacidade de organização. A Constituinte serviu
para isso, para melhorarmos a nossa organização.” In: MICHILES, Carlos et al. Cidadão constituinte: a
saga das emendas populares. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. Registre-se que a Emenda Popular
pela Reforma Agrária foi uma das com maior número de assinaturas – foram 638.469.
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organizada e específica, as políticas agrícolas e agrárias neste país,
e faz uma dobradinha com a Secretaria Agrária do partido dentro
da Câmara para se constituir num fórum permanente de debates
também com esses mesmos movimentos. Tanto assim que nos reuníamos sistematicamente, todas as quartas‑feiras, às 7h da manhã,
para discutir as pautas das comissões e saber como cada um de nós
ia interferir na sua comissão e, de modo particular, na Comissão
de Agricultura, em defesa dos interesses dos trabalhadores rurais
do Brasil.
Essa foi a primeira experiência que me fez conhecer bem de
perto essa parceria com Adão Pretto e os demais que constituíam
esse núcleo, como Valdir Ganzer, representando o Norte do Brasil;
Pedro Tonelli, do Paraná; a Luci, de Santa Catarina; o Adão, do Rio
Grande do Sul; e eu, da Bahia, representando todo o Nordeste.

Primeiro Núcleo Agrícola do PT. Da esquerda para a direita: Luci Choinacki, Alcides Modesto,
Adão Pretto, Valdir Ganzer e Pedro Tonelli, na frente do Congresso Nacional.
Arquivo da família. s/d
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Reunião do Núcleo Agrário na Câmara dos Deputados, em 3/5/1995. Na foto, no sentido
horário, Alcides Modesto (PT-BA); Fernando Ferro (PT-PE); José Pimentel (PT-CE); Adão Pretto
(PT-RS); Uelton Fernandes (assessor); José Fritsch (PT-SC); Rolf Hackbart (assessor).
Arquivo da Câmara dos Deputados.

Praticamente, tínhamos o Brasil inteiro em nossas mãos para nos
responsabilizar, 24 horas, dentro do Parlamento, pelos problemas
que afligiam o campo e pela necessidade de denunciar esses crimes,
essas ameaças e essas violências de todo tamanho que os relatórios
anuais das CPTs publicavam, que divulgávamos, e assim por diante.
Então, vê-se perfeitamente que a nossa convivência nasce dentro do
Parlamento como um núcleo, mas que a nossa história de luta no
campo antecede décadas. Em todo o Brasil, nós nos conhecemos
através de relatórios, de comunicações, de telefonemas, de presença
em grandes atos nacionais, estaduais, e assim por diante.
(...) Tínhamos o compromisso – esse grupo tão coeso, chamado
Núcleo Agrário do PT – de deixar aberta essa reunião à participação dos legítimos representantes dos vários movimentos que por
acaso estivessem por Brasília, ou passassem por Brasília e quisessem participar de nossas reuniões das quartas-feiras. Eu acho que
esse foi o momento gerador de uma posição da representação do
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campo diante da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara
dos Deputados.71

Dentro desse grupo, Adão desempenhava um importante papel de
representação dos movimentos sociais, especialmente do MST, como
destacou o ex-deputado Pedro Tonelli:
Daí a gente foi eleito federal, os três: a Luci, eu, o Adão e mais
o Alcides e o Valdir Ganzer. O PT, na época, elegeu 35 deputados
federais. A gente chegou lá e se organizou. Essa experiência que
a gente tinha aqui a gente propôs lá. Fazer uma atuação coletiva.
Então nós criamos lá o que passou a se chamar Núcleo Agrário da
bancada do PT na Câmara. A gente tinha uma formulação conjunta, um planejamento conjunto daquilo que era, vamos dizer assim,
temático nosso.
O núcleo teve uma presença muito destacada do Adão Pretto
pelo seu jeito simples, resumido, mas bem claro e bem argumentado. Ele não era de falar muito, mas as proposituras dele eram embasadas, consistentes. E como ele tinha um engajamento muito maior
do que o nosso, diretamente com a realidade dos movimentos sociais, era muito fácil para ele interpretar um conflito que estava
havendo, para a gente poder transformar numa luta institucional,
parlamentar. Ele ajudava muito. (...) Os movimentos confiavam em
nós, mas ele era um cara mais legítimo, porque esteve acampado
em Encruzilhada Natalino e em Ronda Alta. Ajudou a criar o MST
desde o começo.72

71

Alcides Modesto, em depoimento para este Perfil.

72

Pedro Tonelli, em depoimento para este Perfil.
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Bancada do PT na Câmara (Legislatura de 1991-1995) e no Senado, 1991. Foto de Paula Simas.

O Núcleo Agrário continua funcionando, apesar de já ter passado
por momentos difíceis. Houve um momento em que ele ficou completamente dividido em duas alas polarizadas em torno especialmente da
questão da liberação dos alimentos transgênicos.
Esses traços de organização e atuação coletiva marcaram muito fortemente o mandato de Adão Pretto. Certamente formas semelhantes de
uso do mandato podem ser encontradas em outros tempos e lugares
– entre os membros do Núcleo Agrário do PT, por exemplo, foram relatadas vivências semelhantes, ao menos em parte.
É claro que nesse papel Adão colocou características próprias, associadas a sua história e personalidade. Alguns entrevistados o definiram
como o lutador da linha de frente, do primeiro combate:
O Adão era o sujeito da linha de frente, do primeiro combate.
Depois tinha de vir a turma atrás e sustentar. E conosco era um
pouco assim aqui no ministério. O Adão era quem me ligava às 6
horas da manhã e dizia: “Guilherme, estou aqui na estrada tal. Os
caras vão bater na nossa turma”. (...)
Recebi dezenas de telefonemas do Adão, no tempo que eu estava
aqui, assim: “Olha, tem um rolo aqui, o nosso pessoal vai apanhar”.
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Ou: “Querem nos tirar daqui à força, nos ajude”. Ele ajudava a fazer
a confusão. Quando a confusão não tinha saída, ele ligava e pedia
ajuda. Mas era o papel dele mesmo, estava certo, e tínhamos de fazer. (...) O ruim é que depois, mais tarde, ele foi ficando meio sozinho, não tinha ninguém para fazer o segundo e o terceiro combate,
mas o primeiro ele sempre fez.73

No Núcleo Agrário do PT, esta característica sua tornou-se parte de
uma forma de atuar nos debates e negociações parlamentares:
Ele entrava batendo na comissão. Depois, outros parlamentares
e a assessoria buscavam a negociação (...) Ele era o primeiro a falar
e se sentia bem.74

73

Guilherme Cassel, em depoimento para este Perfil.

74

Rolf Hackbart, em depoimento para este Perfil.
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Capítulo 4
Desafios da gestão coletiva do
mandato parlamentar
De quem é o mandato?

A gestão coletiva de um mandato não é uma relação sempre idílica – surgem conflitos e divergências sobre táticas e estratégias a seguir.
Há que decidir, no calor dos embates, questões muito complexas, que
envolvem a definição do conteúdo da representação. Um deputado representa os 60 mil eleitores que votaram nele, digamos. Mas quem decide o que querem esses eleitores? Como concretizar esta representação
no momento de cada decisão que o parlamentar é chamado a tomar?
Tomemos como exemplo a reforma agrária – os eleitores escolheram
um deputado para defender uma ampla redistribuição de terras. Mas
quão ampla? Qual modelo de reforma? Nas discussões no Parlamento
ou na sua implementação, podem surgir diferentes propostas, mais, ou
menos, radicais.
Como o deputado deve tomar a decisão sobre qual proposta apoiar:
sozinho, a partir de sua avaliação sobre qual o melhor para o país? Com
os grupos que apoiaram sua eleição? Com seus financiadores de campanha? Ou com seu partido político? Nesse complexo conjunto de relações, que em muitos momentos se tornam antagônicas, é que se efetivam os posicionamentos.
Sobre esses temas há muitas discussões teóricas e diferentes soluções práticas, perceptíveis nas diferentes formas de levar o mandato que
surgiram ao longo da história. Esse debate demarcou em grande parte a evolução da democracia representativa nos últimos dois séculos.
Noções como fidelidade partidária, mandato imperativo, mandato livre
foram desenvolvidas e implementadas em diferentes graus e combinações, nos países que elegem representantes para o Parlamento.
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Ao longo dos vinte e dois anos nos quais Adão exerceu a atividade
parlamentar podemos encontrar vários exemplos dessas polêmicas. Não
pretendemos apresentar aqui uma análise sobre o tema, nem investigar
divergências concretas e suas razões. A maior parte dos pontos levantados surgiu dos entrevistados, alguns dos quais acompanharam muito de
perto a vida parlamentar de Adão Pretto e lembraram situações em que
foram vividos alguns impasses em que a gestão do mandato estava em
discussão. Nosso esforço foi simplesmente em buscar organizar esses
pontos, para mostrar como o exercício concreto de um mandato repõe
questões clássicas da representação parlamentar, ou como pode colocar
algumas novas, que apontam para modelos diferentes.
Partido x movimentos
Vimos nos capítulos anteriores que vários setores contribuíam e
participavam das campanhas de Adão e da gestão de seu mandato –
movimentos sociais organizados, com destaque para o MST, e setores da
Igreja. Por outro lado, seu mandato se inseria num quadro de relações
com o PT, partido pelo qual foram disputadas todas as eleições. Não
apenas Adão, mas vários militantes dos movimentos que participavam
do mandato eram filiados ao PT.
O processo político não poucas vezes faz surgir impasses entre os
movimentos sociais e os partidos políticos. Como eram resolvidos no
caso de Adão? Em outros termos, o que acontecia no caso de haver posições divergentes entre o partido e os movimentos?
De acordo com a maior parte dos entrevistados, em caso de divergência com a orientação partidária, não havia dúvidas que sua lealdade
era com o Movimento. Vários depoentes expressaram esta compreensão, como por exemplo Darci Maschio, do MST:
Se o partido tivesse uma posição e o Movimento tivesse outra,
ele ia pela posição do Movimento. Sempre foi. E isso é outra coisa impressionante. Às vezes o partido tinha uma posição, mas o
Movimento tomava outra, às vezes antagônica, e o Adão conseguia
levar isso para dentro do partido sem se incompatibilizar com o
partido. Isso realmente é algo para pensar, porque é difícil.
Agora, ele nunca vinha trazer uma proposta do partido para dentro do movimento como algo indiscutível. Trazia uma proposta e
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botava elementos para que as instâncias pudessem pensar sobre a
ideia. Colocava a conjuntura e, com isso, acabava sendo parte da
conclusão que se tomava. Ele não se colocava fora: “Eu estou aqui e
sou do PT. Vocês discutem, daí eu vou ver o que vou fazer”. Ele colocava os elementos e se colocava como mais um membro no debate. E
a conclusão a que se chegava não era a conclusão da direção; era uma
conclusão da qual ele estava junto, ele fazia parte da decisão tomada.

Existia um eixo no interior do coletivo, que seria o MST – era com
suas lideranças que ele tomava as principais decisões. A relação com o
PT não era, contudo, “eleitoreira”, de meramente usar a legenda para poder se candidatar.75 Vários depoimentos registraram o papel importante
por ele atribuído ao partido. Segundo o deputado Ivar Pavan, para Adão
o partido era a principal ferramenta da mudança social:
Ele sempre fazia aquela comparação de que, para fazermos a
mudança no país, temos de usar muitas ferramentas, porque era
um linguajar que dialogava com a compreensão dos agricultores.
(...) O movimento social é uma das ferramentas. O Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra é uma ferramenta, mas a ferramenta
principal era que quem ia conduzindo, estabelecendo a diretriz da
política de mudança, era o partido. Então, ele trabalhava com essa
compreensão, mas também com a compreensão de que a mudança
acontece não só pela política do partido, mas se o partido for capaz
de se articular com o movimento social. Então, essa era a visão de
partido que ele defendia.76

Era feito um constante esforço para construir um equilíbrio entre
partido, movimento e os governos do PT, como registrou o deputado
Dionilso Marcon:
Se tem alguma coisa que alguém possa falar do Adão é dizer que
ele esteve lá em defesa dos pequenos e dos pobres, sempre coerente

75

A legislação eleitoral brasileira exige a filiação partidária para que um candidato possa disputar
eleições (CF, art. 14, § 3º).

76

Ivar Pavan, em depoimento para este Perfil.
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com a luta, com o partido e com o governo. Ele sempre tentou costurar essas três questões. Em questões do partido que não fechavam
com o Movimento, ele sentava para fazer uma negociação, uma
opinião que não era dele e sim de quem estava por trás dele, que
sustentava as propostas que ele defendia publicamente várias vezes.
Dá para dizer que ele era mais do Movimento, mas ele sempre, sempre, teve as regras do partido à disposição.77

Apesar da posição claramente ligada aos movimentos, especialmente ao MST, ele era disciplinado, salvo em questões muito especiais, como
lembrou Raul Pont:
O Adão foi sempre muito disciplinado. E, no partido, ele sempre
teve um vínculo forte com a Articulação de Esquerda78, sempre teve
uma presença muito forte junto com a esquerda do partido. Aqui,
na bancada, na dúvida, na desconfiança, no instinto, no faro, ele
sempre ia para a esquerda. Ele podia não ter uma formulação completa, mas, aqui, essa primeira bancada era muito esquerdista, porque todo o mundo ali vinha muito quente do movimento sindical e
tinha que mostrar serviço. (...)
Na Constituinte estadual, a gente tinha uma bancada muito coesa. Acho que a única vez em que tivemos um voto em separado foi
porque o Adão tinha relação muito forte com a Igreja e nós apresentamos, na temática da Saúde, projetos na linha de descriminalização do aborto, para a rede pública assumir o aborto como problema
social, com atendimento na área pública etc. O Adão, em função do
seu vínculo com a Igreja, pediu para não encaminhar isso coletivamente – o que era muito raro, digamos. A coesão da nossa bancada,
da assessoria da bancada e dos deputados era muito forte. O partido
tinha um policiamento – no caso aqui, do estado, até hoje tem. É
um dos estados onde a gente tem um comportamento de bancada
muito coeso, sempre muito solidário. Isso se criou muito nessa primeira experiência dos quatro primeiros deputados estaduais aqui.79
77

Dionilso Marcon, em depoimento para este Perfil.

78

A Articulação de Esquerda é uma das tendências organizadas dentro do Partido dos Trabalhadores.

79

Raul Pont, em depoimento para este Perfil.
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O delicado equilíbrio construído levava em conta também os setores da Igreja aos quais ele sempre foi ligado. Os padres da CPT e das
outras pastorais eram frequentemente consultados. Apesar da disciplina
partidária e do seu vínculo com a Igreja, manifestado em questões como
a posição contra o aborto, não parece haver dúvidas de que a lealdade
mais forte dele sempre foi com o MST e com os movimentos que lhe
eram próximos.
As divergências desses setores com o partido naturalmente adquirem maior intensidade no momento em que o PT chega ao governo
e tem de lidar, entre outros problemas, com a máquina pública e suas
limitações. Destacaremos aqui dois momentos deste processo.
a. Governo Olívio Dutra (governo do Rio Grande do Sul de 1999
a 2002)
O governo Olívio Dutra explicitou, desde o início e assim agiu sua
forte intenção de atender às reivindicações por terra e direitos dos trabalhadores do campo. Os resultados foram consideráveis, apesar da escassez de recursos:
Entre 2000 e 2002, o governo do estado financiou 88% de todos os assentamentos da reforma agrária criados no RS. Com muito menos recursos do que a administração federal, o governo de
Olívio conseguiu assentar mais de 3.100 famílias gaúchas – 29% de
todos esses beneficiários desde 1979.80

Ainda assim, restavam muitas demandas por atender. O desafio de
gerenciar as relações entre partido, movimento e governo, era imenso.
Foi preciso que todas as instâncias envolvidas evoluíssem no jogo político, procurando entender o papel e demandas de cada um dos participantes, e como se combinar para fazer avançar as conquistas populares.
Adão exerceu um papel importante nessa intersecção, como lembrou o
ex-governador Olívio Dutra:

80

CARTER. op. cit., p. 221. O secretário da Agricultura, José Hermetto Hoffman, que havia sido presidente da Sociedade de Agronomia do estado, era próximo aos movimentos de pequenos agricultores e de luta pela terra no RS. O Gabinete de Reforma Agrária foi conduzido por frei Sérgio
Görgen, que participou diretamente dos movimentos de luta no campo desde os finais da década
de 1970.
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Sempre contamos com o Adão, não para arrefecer o movimento;
ele não era um guri de recado do governo, exercido por nós, para
com o movimento social, em especial o MST. Ele não vinha colher
aqui para levar para lá palavras de consolação ou de recolhimento
das bandeiras de mobilização. Não. Ele foi muito importante para
transmitir para os movimentos o problema real que um governo, comprometido com os movimentos, passa com a máquina do
Estado, que é uma máquina que tem uma força enorme, própria.
Um governante não chega e não transforma esta máquina num
passe de mágica ou no canetaço. Existem as estruturas desta máquina. Existe o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, e faz parte da
luta incidir sobre os três Poderes, e não apenas sobre um, embora
o Executivo, conquistado por nós, tenha um peso significativo, e o
movimento social tem de aproveitar isso, para, enfim, poder assegurar mais avanços. Até porque os avanços também não vêm no ritmo, na largueza das reivindicações represadas há anos. Então, sempre tem de ter esta capacidade de temperar, de calibrar as ações, sem
que elas se isolem umas das outras, sem que uma substitua a outra.
O Executivo não tem que acomodar o movimento, ou trazê-lo
para dentro da institucionalidade e descaracterizá-lo, nem os movimentos podem entender que o governo pode tudo. O governo é
parte da sociedade. Depende das correlações de força para as coisas avançarem nos Parlamentos, na própria sociedade. O papel do
parlamentar comprometido com as lutas é fazer este enfrentamento
dentro do Congresso, com pensamento adversário e sua representação lá; é respaldar as propostas que um Executivo comprometido com os movimentos sociais encaminha para o Parlamento, mas
também trabalhar a relação do movimento social com o Parlamento,
a pressão sobre o Parlamento, sobre o Poder Legislativo.
Então, o Adão Pretto foi muito importante para clarear para os
movimentos o quanto é complexa a luta e, por isso mesmo, valorizar ainda mais a força da mobilização e a organização cada vez mais
consistente que os movimentos devem ter para esta luta acontecer
com mais rapidez, com mais consistência, para que os resultados
sejam melhores.
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O ex-governador frisou muito a importância da independência de
cada uma das instâncias. Vale a pena transcrever o trecho em que ele
analisa este ponto, pois demonstra a importância e o lugar de cada um
desses atores no processo de transformação social:
Então, por isso não se devem confundir os movimentos com o
governo nem o governo com os movimentos. Um governo tem que
prestar contas para a institucionalidade, não só para os movimentos
sociais. Existe a estrutura do Estado, e o governo tem a estrutura das
leis, que precisam ser alteradas, e o movimento social tem que ajudar a alterar as leis. Mas enquanto não são alteradas, o governo tem
que agir no quadro da institucionalidade. Então, tem que responder
para o Judiciário, para o Legislativo e para os focos poderosos de
pressão da opinião pública. (...)
Um partido com contornos ideológicos claros é muito importante. A própria vinda dele para o PT, porque ele entendia que os partidos anteriormente engambelavam os trabalhadores, em especial
os sem-terra, os com pouca terra. Não faziam mais do que tentar
arrefecer essas lutas, ou desorganizar, ou cooptar os trabalhadores.
Então, era preciso haver um partido com contornos ideológicos
claros, com compromisso definido com suas bandeiras, e ele sentiu
que esse partido era o PT, e ajudou a aperfeiçoar o PT, mas nunca
confundiu o partido com o movimento. O partido é uma proposta
para a sociedade, e o governo, eleito por um partido ou por um conjunto deles com compromisso, tem que executar um programa num
mandato de quatro anos. O partido tem um programa estratégico
de sociedade. Então, também partido e governo não são a mesma
coisa. Por isso mesmo também movimento social e partido não são
a mesma coisa. Movimento social, partido e governo são esferas diferenciadas, mas se elas não se inter-relacionarem nenhuma delas
leva a bom termo as suas tarefas.

b. Governo Lula (Presidência da República de 2003 a 2010)
Para Adão Pretto, a situação no governo Lula foi mais difícil do
ponto de vista das lutas populares do que a vivida no governo estadual.
Uma das razões para isso é que o PT chegou ao poder num governo de
coalizão; outra razão importante é que o movimento popular já estava
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num processo de refluxo, após duas décadas de intensas mobilizações.
A discussão mais aprofundada sobre este processo foge ao nosso tema.
De qualquer forma, o fato é que as conquistas ficaram bem aquém do
esperado em muitos setores, entre os quais os transgênicos e a reforma
agrária.81 Vários entrevistados avaliaram o posicionamento de Adão
Pretto, naquele momento, indicando pontos muito interessantes para a
reflexão sobre as dificuldades do período. João Pedro Stédile, por exemplo, fez a seguinte avaliação:
Acho que Adão participou de diversos debates nos movimentos e conseguiu entender direito essa correlação de forças que nós
vivemos nesses oito anos, o descenso do movimento de massa, entender que as lutas fazem as conquistas, a luta no fundo é que faz a
lei também. E, não havendo luta, é mais difícil avançar na lei e no
governo. (...)
Então, acho que ele conseguiu, como todos nós, dos movimentos – demorou certo período –, entender o que estava acontecendo
na luta de classe, que gerou um governo de composição, em que
ao mesmo tempo tinha presença de esquerda e tinha presença do
agronegócio, que avançou muito.

Em seu depoimento, Rolf Hackbart também apontou questões ligadas ao sentimento do Adão em relação aos “novos tempos”:
Uma vez ele me disse o seguinte: “Rolf, eu não estou decepcionado com o governo Lula” – estou falando de 2006 – “porque eu
não me iludi, eu não tinha ilusão”. (...) Ele dizia que a reforma agrária ia ser feita com uma canetada. Mas ele era o primeiro a saber
que não seria assim. Mas, claro, era para incentivar, para chamar
pessoas. Ele sempre buscava o que era o seu fio condutor, o seu
rumo, mas que também tinha a ver com a cultura de agricultor: de
onde vem o vento, para onde nós vamos, onde é que está o sol? (...)
Depois, houve um período em que o governo começou a melhorar.
Mais recentemente, ele ficava muito chateado, aí sim, com setores
81

Para uma análise do governo Lula em relação à reforma agrária e ao MST, ver Lidando com Governos: o MST e as Administrações de Cardoso e Lula, de Sue Branford. In: CARTER, Miguel (org.).
Combatendo a desigualdade social: o MST e a reforma agrária no Brasil. São Paulo: EdUnesp, 2010.
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de dentro dos movimentos sociais e partidos que não reconheciam
as coisas que o governo fazia. Ele tinha uma visão de longo prazo;
não era imediatista.
A imissão de posse da Southall82, no Rio Grande do Sul, é um
bom exemplo. Tenho que citar o Rio Grande porque ele era de lá.
Visão de setores do movimento social: “Levaram sete anos para
desapropriar”. Visão do Adão: “Baita vitória! Demos uma sapatada83
no latifúndio. Abrimos a porteira”. Parte do movimento social: “Só
assentaram tantas famílias, falta isso, falta aquilo”. Adão: “Hoje é dia
de comemoração”.84

A posição de Adão, de apoiar o governo mas sem perder a capacidade
crítica, merece destaque. O trecho a seguir exemplifica, com uma reflexão instigante sobre o tema, extraída do depoimento de Darci Maschio:
Então, isso era uma outra coisa do Adão com a qual sempre me
surpreendia: conseguir, num governo nosso, do Lula, defender o
governo como um todo, enquanto governo popular, e não abandonar as bandeiras do movimento, e ser crítico, uma espécie de crítico
construtivo dentro do governo. Por exemplo: ele nunca deixou de dizer as falhas do governo, de forma a não desgastar o governo. Nesse
sentido, ele sempre colocava o governo não apenas como o Lula; o
governo, uma fatia do poder; e que, nessa composição do governo,
não era apenas o Lula, era ainda uma disputa permanente de espaço
neste governo. Conseguia colocar as nossas reivindicações fazendo
crítica àquilo que o governo estava deixando de fazer, deixando a
desejar, sem com isso bater no Lula propriamente dito. (...)
Mas o Adão conseguia fazer a crítica pública, nas reuniões e
também na imprensa, sem com isso, digamos, desgastar, fazendo
de forma negativista em relação ao governo. Ressaltava o governo
e batia nos programas em que o governo não conseguia avançar.

82

Southall é o nome de uma fazenda no RS que foi desapropriada pelo Incra no começo do governo
Lula, ato que foi derrubado pelo STF. Seguiu-se uma batalha jurídica até que finalmente a desapropriação se concretizou, em dezembro de 2008.
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A menção à “sapatada” explica-se pelo fato de, dias antes, em entrevista coletiva no Iraque, um
jornalista ter jogado um sapato em Bush, à época presidente dos Estados Unidos.
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Como o governo é uma composição de alianças, nessa composição
de alianças há necessidade de a luta de classes continuar. (...)

A clareza que ele tinha dos papéis de cada um no jogo político, inclusive no plano individual, foi algo muito destacado. Ainda sobre a questão
do equilíbrio entre as demandas dos movimentos sociais e dos posicionamentos dos partidos, vale realçar as palavras de Guilherme Cassel:
Ele foi um personagem tão particular que não esperávamos que
ele fosse construir o equilíbrio ou o consenso. Não! Esperávamos
que ele fosse o cara que viesse bater na porta, que viesse falar em
nome de um determinado setor. Todo o mundo esperava isso dele.
(...) Eu acho que ninguém esperou isso do Adão e ele nunca se propôs a fazer isso. Isso facilitava para ele e para nós. E havia uma coisa
do Adão que era interessante: eu podia discordar dele num tema
qualquer, como dívida da reforma agrária, por exemplo, mas ele
sempre tinha um depoimento de quem falou com as pessoas, de
quem viveu com elas. A conversa com ele sempre tinha um conteúdo diferente. Não era uma análise acadêmica. O Adão não vinha
com as contas feitas. Ele vinha dizer que aquilo era injusto e que
tinha de ser resolvido. Não dava para esperar dele a construção de
um equilíbrio. Ele não se propunha a isso, inclusive. Não sei se era
capaz ou não. Não se trata disso. Ele nunca se propôs a isso. Ele
era um cara de chutar a bola, de levantar a questão. (...) Às vezes,
usamos a expressão “correia de transmissão” de maneira um pouco
pejorativa. Mas ele era correia de transmissão do movimento sim,
e conscientemente. O Movimento sabia disso, ele sabia disso, e esse
era o papel que ele queria cumprir. E o Movimento pedia: “Adão,
tem que levantar isso”. Ele ia lá e levantava. Tinha uma relação de
confiança, ele era daquilo ali também.
Não me lembro de nenhuma situação em que ele tenha sido a correia de transmissão do governo no Congresso. Lembro-me de ele ser
correia de transmissão do Movimento. Às vezes, ele me ligava. Ele
ia fazer algum negócio e dizíamos a ele: “Adão, esse negócio vai dar
errado. Conversa com o pessoal, olhem onde vão.” Tinha muito isso,
mas o Adão nos ouvia muito menos e ouvia muito mais o povo de
lá, o que era legal. Considerava a mim e ao Miguel [Miguel Rossetto,
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ministro do MDA antes de Cassel] como companheiros, parceiros,
coisa e tal, mas não éramos o Movimento. Éramos o governo e ele
sabia disso. Havia algo de respeito e de parceria nisso. Mas era assim:
“Olha, entre vocês e o Movimento, estou com o Movimento. Vocês
vão se ralar!” E isso sempre foi tácito entre nós. Talvez esse seja o
principal ingrediente da relação de respeito que sempre tivemos com
ele. Nunca esperei que um dia o Adão fosse fazer uma autocrítica
do Movimento. Ele não estava preocupado com isso, nem tinha que
estar mesmo. (...) A relação que sempre tive com ele era de uma delicadeza surpreendente, porque ele compreendia isso também. Eu
não ficava enchendo a paciência dele, dizendo que o Movimento não
deveria ter feito algo. Ele compreendia o meu papel. Havia uma delicadeza da parte dele quanto a isso. (...) E isso era muito legal, porque
ele era muito parceiro. Delicadeza é o melhor termo. Ele conseguia
ser muito delicado neste ponto de vista de compreender o papel e
preservar canais. Nunca bati boca com o Adão no tempo em que
estava aqui. Passamos por rolos, rolos e rolos. Nunca brigamos, nunca houve isso. (...) O que acho interessante é que o Adão, ao mesmo
tempo em que conseguia ser um cara às vezes quase primário no
confronto, era capaz de uma delicadeza, de uma compreensão da
complexidade dos papéis! Ele equilibrava essas duas coisas. Era um
cara do movimento de massas e, ao mesmo tempo, aquele que tinha
uma boa leitura dos papéis de todo o mundo.

Essa forma de compreender o mandato como correia de transmissão do Movimento apareceu por várias vezes nas entrevistas, e vale a
pena passar a este tema para indicar algumas dificuldades do exercício
da representação política.
O mandato como instrumento
Adão sempre defendeu que seu mandato era uma ferramenta dos
trabalhadores e uma caixa de ressonância para amplificar e defender os
movimentos sociais. Cabe perguntar, contudo, se essa compreensão o
levaria ao ponto de defender atos que lhe parecessem equivocados; não
para ressuscitar ou analisar eventuais divergências, mas para explorar a
complexidade dessas relações entre mandatos e movimentos organizados. Uma das características citadas sobre sua atuação é que ele sempre
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defendia os movimentos sociais e suas ações de forma firme e imediata,
como foi frisado por uma liderança do MST:
O Adão sempre teve muito claro a que lado pertencia e o que tinha
que defender. E aqui, no Congresso, muitas vezes foi daqueles militantes companheiros que, quando houve certos conflitos, nos quais
muitos de nós, da direção do movimento, ainda não sabíamos o que
havia acontecido, o Adão Pretto saiu sem saber de nada em defesa do
MST. Depois é que foi perguntar o que aconteceu, diferentemente de
muitos outros, que muitas vezes ficam com dúvidas: “Não sei, talvez,
provavelmente”. O Adão nunca teve dúvidas sobre os compromissos
políticos e o lado que ele defendia nesses desafios.85

Essa posição de defesa pronta não significa que ele não tivesse criticado muitas ações, como foi registrado em alguns depoimentos – ele criticou sim. O ponto a ressaltar, contudo, é que sua crítica era interna, não
na imprensa ou na tribuna. E mesmo na crítica, ele não perdia de vista
a autonomia do MST e dos demais movimentos ao tomar suas decisões.
Adão se sentia e era visto como instrumento do Movimento. Essa
posição foi bem explicada na entrevista com Darci Maschio:
Enquanto isso, eu via a diferença do Adão com outro deputado.
Outro deputado logo cria, por mais que respeite, por mais que vá
para a base, uma outra proposta que às vezes pode até entrar em
confronto com aquilo que a sua base quer. O Adão não tinha uma
proposta: “Bom, o gabinete pensa assim”. E começava a disputar
ideias diferentes. O Adão era um instrumento como tal. Isso fez
do Adão um cara excepcional. (...) A outra coisa é que ele não se
perdeu. (...) Ele ia lá, cumpria a tarefinha dele e voltava para cá.
Ele não achava que com um discurso lá, com uma briga dentro do
Congresso, sozinho, ele iria mudar aquilo lá. Então, ele entendia
que a mudança só pode acontecer se tiver povo organizado que leve
a sua luta para a frente, tenha gente que defenda essa luta e que possa fazer disso alguma mudança. (...)
Sempre entendemos que o representante dessa luta de esquerda
devia levar e manter o povo com apoio, fortalecer a organização po85

João Paulo Rodrigues, representando o MST, em sessão conjunta da CDHM e da CLP da Câmara, na
inauguração do Plenário Adão Pretto, em 23/6/2010.
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pular. Lá, seria uma espécie de porta-voz dessa organização. Se tiver
de brigar, brigue; se tiver de negociar, negocie, mas deve levar sempre a proposta que foi criada, debatida, projetada pelas organizações.
Eu me lembro, por exemplo, de que, várias vezes, quando tinha lá
medidas provisórias, projetos de lei, eu dizia: “Adão, nós precisamos
que tu apresentes uma emenda nesse sentido, para isso, isso e isso”.
Não havia dúvidas de que seria a mesma coisa que um de nós estar lá fazendo isso, porque ele ia fazer exatamente o que pedíamos.
E o que a gente vê de outros deputados, que naturalmente fazem
parte de um mundo de convívio bom deles, é que aí têm outros
interesses aqui, outros interesses lá. “Isso pode me prejudicar aqui,
me prejudicar lá, já não vou fazer tal qual me pediram. O povo me
pediu isso, mas se contenta com isso aqui”.
O Adão colocava exatamente, se possível, com as mesmas letras
e termos usados pelos agricultores. Então isso fez do Adão um parlamentar totalmente diferente. (...)
É raro encontrarmos figuras dessa natureza, porque os
deputados, as pessoas vão avaliar. “Será que isso aqui dá para colocar? Não dá para mudar? Será que não vou virar um vexame com
esse negócio aqui? Eles querem uma coisa, mas isso é inviável.” Mas
mesmo quando ele sabia que era inviável... Porque um monte de
vezes nós pedíamos coisas que fora do mundo do colono não tinha
cabimento. “É isso que vocês querem? Vou fazer isso.”86

A relação de subordinação de Adão em relação às decisões dos movimentos foi ressaltada também por João Pedro Stédile:
Um aspecto importante da vida do Adão como parlamentar foi
esse respeito à democracia dos movimentos que ele teve. O Adão
nunca tomou nenhuma decisão sobre temas importantes que se debatiam no Parlamento sem antes discutir com os movimentos. Isso
mantinha uma subordinação democrática importante. Ou seja, ele
era fiel a essa prática democrática. Tomar a decisão lá, votar e depois
vir comunicar: “Ó, pessoal, eu votei assim...” Não, era o contrário.
Em qualquer votação ou tema importante de debate, ele consultava
86
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antes, para saber como se comportar, e às vezes as orientações dos
movimentos eram de voto contrário à orientação partidária, o que
poderia gerar inclusive uma saia-justa, tensionamentos dentro da
bancada, porque, a rigor, o respeito maior dele, institucional, deveria ser ao partido. Felizmente, acho que não foi em muitas circunstâncias que se produziu isso, mas que houve, houve. Ou ele pelo
menos se absteve, não foi lá, para não sofrer o constrangimento.87

Os termos acima indicam claramente a forma de conceber o papel
do deputado como instrumento, e sua relação com o movimento como
sendo de subordinação democrática.
Na prática, contudo, essa relação tem momentos de disputa para
definir até onde vai o papel de simples instrumento, até onde existe um
espaço pessoal do deputado para divergir, criticar ou construir proposta
diferente. Em outros termos, em alguns momentos se estabelece uma
disputa para decidir quem manda no mandato:
Outra discussão é: quem manda no mandato? Isso sempre é tenso, nunca deixará de ser. (...) Na época, o que a gente discutia? Ele
tinha isso muito claro. O mandato dele era do movimento dos trabalhadores, do partido e dele. Seriam três vertentes, três nortes. Ele
tinha isso muito claro. Meu mandato é do povo, de uma classe que
eu defendo, essa que me colocou aqui. É também do partido. Sem o
partido eu não chegaria aqui. Mas também é meu, porque na hora
de ir para o microfone, na hora da imagem, da fala, sou eu.88

A questão, como se depreende, envolve relações complexas do modelo de democracia representativa – o mandato é do parlamentar, do
partido ou da base que o elegeu?
A ideia de instrumento aproxima-se do conceito de mandato imperativo, em que o vínculo de representação é pensado com base numa
instrução imperativa: o representante se compromete a defender determinadas ideias sem modificá-las, e a manter um vínculo decisório com
seus eleitores.
O exercício dos mandatos ao longo do século XX tendeu a afastar-se
dessa noção, consagrando uma visão do mandato que pode ser chama87
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da de livre. Os eleitores deveriam escolher não um “mensageiro de seus
interesses”, mas aquele que poderia tomar as melhores decisões por eles.
O debate no Parlamento acabaria por gerar a melhor proposta, e o representante não poderia ficar rigidamente preso a um conteúdo gerado
previamente ao debate.
Essa compreensão permite, porém, uma tão grande liberdade dos
parlamentares que estes acabam se distanciando dos eleitores e defendendo posições que muitas vezes não representam em nada aqueles que
os elegeram. Grande parte das críticas às democracias existentes se referem às dificuldades que existem nesse regime para fazer valer a vontade
da maioria da população, especialmente em decisões que afrontem interesses poderosamente organizados na sociedade.
Outro problema dessa concepção é que ela se funda na ideia de que
existe “um” interesse comum, o da totalidade, e que o deputado deve
ter liberdade de participar do debate parlamentar para gerar “a melhor
proposta”. Do ponto de vista de uma organização popular como o MST,
que atua no Parlamento em franca minoria, é compreensível que esta
avaliação seja posta em dúvida. As dificuldades de fazer avançar a reforma agrária no Legislativo brasileiro indicam antes que o “bem geral”
produzido no Parlamento não tem contemplado os interesses da maioria dos trabalhadores sem-terra do país.
De qualquer forma, resulta claro que, se divergências em alguns momentos podem ter tensionado as relações entre a pessoa do deputado,
os movimentos e o partido, não foram ao ponto de ameaçar a manutenção do modelo de gestão coletiva (ao menos é o que indicam as pesquisas efetuadas na elaboração deste Perfil). E a forma como foi levado
o mandato, por Adão e pelos movimentos sociais, é uma experiência
importante, pela busca de construir uma relação diferente, em que o
vínculo com a base permanece determinante.
Forjar um equilíbrio entre esses diferentes setores, mantendo o coletivo funcionando, com o respeito de todos, é algo muito difícil. Mas
Adão conseguiu. Talvez a explicação para isto esteja na firmeza de seu
compromisso com as lutas. O vínculo se mantinha vivo, pela identificação com os problemas dos agricultores e dos sem-terra, que ele nunca
perdeu. Parece ser esta a ideia expressa por Stédile, que destacou sua
identidade de classe:
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Em uns 22 anos de mandato, eu não tenho registro de nenhuma
votação em que alguém nosso tenha dito: “O Adão votou naquilo
contra os nossos interesses de classe”. Nunca. Em 22 anos, nós não
temos registro de que ele “pisou na bola” – para usar uma linguagem popular – e votou em alguma matéria contra os interesses da
classe. Por causa dessa fidelidade democrática à classe. Ele colocava a classe antes do partido, e ele tinha muito claro que o partido,
assim como os movimentos, são instrumentos de organização da
classe, mas que a classe tinha interesses como classe que deveriam
ser defendidos em todos os espaços, inclusive no Parlamento.

Em si mesmo, na sua figura pública, ele fazia a síntese com o movimento que representava, como disse Salette Campigotto de uma forma
tão expressiva: “Adão era uma mistura da gente e ele”.89

89

Maria Salette Campigotto, em depoimento para este Perfil.
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Nesta parte serão apresentadas ações específicas de Adão ao longo de sua vida parlamentar. Para sua elaboração, foram consultados os
principais registros existentes nos arquivos da Câmara dos Deputados,
especialmente seus pronunciamentos, no Plenário da Casa e nas comissões, e os projetos por ele apresentados. Foi realizada uma pesquisa
também na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, resgatando
suas principais intervenções durante o mandato estadual.
Ressalta de imediato a unidade e coerência dos temas tratados por
Adão ao longo de toda a sua existência. Sua atuação é centrada na luta
em defesa dos sem-terra, da agricultura familiar e dos direitos dos pequenos agricultores; em defesa da reforma agrária; contra o êxodo rural;
contra a violência no campo.
A esses pontos se adicionam a preocupação com a dívida externa,
e o peso que ela tem sobre as políticas públicas, e as críticas contra os
monopólios de comunicação. Mais ao final, entram preocupações como
as ligadas à introdução dos cultivos transgênicos e a defesa das rádios
comunitárias, novos assuntos que são, contudo, desdobramentos de antigas preocupações.
Esses pontos já estavam presentes nos primeiros pronunciamentos
na Assembleia Legislativa e foram tematizados ao longo da vida parlamentar em uma série de atividades relacionadas entre si: pronunciamentos, ações de solidariedade, apresentação de projetos, participação
em mobilizações.
Na Assembleia e na Câmara, ele foi o porta-voz dos mais diferentes
movimentos sociais. A experiência de ocupação de espaços que ele trazia da luta social foi aplicada ao âmbito institucional – ele “ocupou” a
tribuna todas as vezes que pôde. Foram mais de 900 pronunciamentos,
apenas no Plenário da Câmara dos Deputados.
No microfone, ele divulgava as mobilizações e ações empreendidas,
e denunciava as violências sofridas por participantes das lutas sociais,
defendia ideias e projetos de lei e “combatia o bom combate” enfrentando o que ele denominava os latifundiários e seus representantes.
O apoio às lutas sociais não se dava apenas na tribuna, ou na ação
legislativa. Promoveu inúmeras ações de solidariedade e mobilização
política, dentro e fora do Parlamento: visita a acampamentos e a colonos, participação em incontáveis atos, caminhadas, marchas, romarias
e também em enfrentamentos diretos, onde ele levava a proteção do
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mandato, ainda que nem sempre essa proteção tenha valido na integridade, pois mais de uma vez sofreu ameaças e intimidações, mesmo
contando com a imunidade parlamentar.

Adão lembra em discurso ameaças sofridas
“Quero dizer ao prezado presidente e demais colegas que me
sinto feliz em poder retornar a esta Casa e ocupar esta tribuna, já que na terça-feira passada senti que talvez não pudesse mais voltar, porque me vi diante de dezenas de carabinas, fuzis e metralhadoras apontados em minha direção, no
município de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul.
Nessa ocasião, encontrava-me em latifúndio ocupado por
agricultores, onde também a UDR estava presente, mandando e desmandando na Brigada Militar. Senti que se tratava de uma armadilha da Brigada Militar e da UDR para
nos apanhar. Naquela fazenda não foi permitida a entrada
de deputados, nem da imprensa, mas a UDR lá estava, e
com armas pesadas. Um agente da Polícia Militar nos confessou que os policiais não tinham como enfrentar a UDR,
porque estavam armados com revólver 38, enquanto que
a UDR estava afirmada com armas sofisticadas, pesadas.
Foram detonados mais de 3 mil tiros no acampamento dos
agricultores.”90
Além disso, são incontáveis as audiências em ministérios e órgãos
públicos, acompanhando representantes dos movimentos, intermediando, negociando.
Apresentar esse vasto conjunto de ações não é simples. Escolhemos
expor alguns exemplos concretos, ligados aos principais temas aos quais
Adão se dedicou durante sua vida, para demonstrar a forma como ele e
o coletivo que geria o mandato combinavam a luta especificamente par90

DCD de 18/3/1993, p. 5316.
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lamentar com outras ações. A atuação diretamente legislativa é apresentada em uma seção própria, onde são destacados os principais projetos
e debates legislativos dos quais ele participou.
Além disso, foram selecionados alguns pronunciamentos, apresentados na Parte IV. Dos restantes, foram destacadas as informações que
pareciam mais relevantes, de forma a construir uma cronologia dos
principais eventos por ele anunciados em seus discursos (Parte III).
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Capítulo 5
O combate à violência no
campo e à criminalização dos
movimentos sociais
A atuação de Adão no combate à violência no campo foi permanente, do primeiro até o último dia de mandato. Na Parte III deste livro (Cronologia dos Principais Fatos da Vida Política e Parlamentar)
pode ser observado quantas vezes Adão dirigiu-se à tribuna para trazer
denúncias, apontar desmandos, reivindicar justiça. Suas intervenções
em Plenário eram muito marcantes, buscando romper a indiferença e
mobilizar seus colegas parlamentares. Um exemplo pode ser visto neste
discurso, ainda quando deputado estadual:
Neste mesmo microfone, muitos deputados vieram criticar o
movimento e dizer que os sem-terra são inocentes úteis que estão
sendo usados por políticos que querem fazer carreira e aparecer.
Ora, Srs. Deputados, estes são argumentos fracos e covardes de
quem quer se esconder do não cumprimento do seu dever. Todos
lutam pela reforma agrária, todos defendem a reforma agrária, mas
cada um de nós sabe que ela não sairá por essas leis injustas que aí
estão. A reforma agrária só sairá quando estes agricultores se organizarem mais e tiverem o apoio da sociedade gaúcha. Quando os
agricultores querem fazer na prática a reforma agrária, e não só na
televisão e no papel, os deputados ficam com medo de enfrentar a
UDR, como está publicado nos jornais do dia 22 de julho, quando
os repórteres e a imprensa foram muito mais corajosos do que os
deputados e estiveram presentes fotografando e publicando essas
barbaridades que aqui estão, um verdadeiro filme de bangue-bangue. Entendemos que muito dos Srs. Deputados já tiveram a oportunidade de levar seus filhos a esse tipo de filme e afirmarem que
no ano de 1900 o Rio Grande do Sul era assim, quando pessoas a
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cavalo pegavam as pessoas humildes a pé e as surravam; entretanto,
hoje isso está a acontecer, em plena era espacial, no nosso Brasil e
em especial no nosso Rio Grande – e os senhores não ficam envergonhados? De que lado os Srs. Deputados estão? Os senhores
estão ao lado das pessoas que estão a cavalo ou das pessoas que se
encontram a pé? Afirmamos que estamos do lado das pessoas que
estão a pé. E os senhores, repetimos, de que lado estão? Amanhã se
dará a decisão, e esperamos que o Sr. Governador faça alguma coisa
para evitar que algo de mal aconteça. E, se não for feito, os senhores
estão de acordo a nos acompanhar junto aos agricultores?91

91

DAL de 23/7/1987.
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Capa do jornal Zero Hora do dia 23/7/1987.

137

138

Parte II – Atuação Parlamentar

Entrega do relatório da CPI da Violência no Campo, presidida por Adão Pretto na AL-RS.
30/3/1988. Arquivo da AL-RS.

No período do governo FHC houve uma clara postura de procurar
frear a mobilização social, reprimindo suas ações e tentando caracterizá-las como criminosas. Abriu-se um confronto em torno do que seria
legal e ilegal, do que seria legítimo aos movimentos usarem como forma
de pressão em relação ao poder público.
As ocupações de terra foram para o centro do debate. O governo
declarou que invasão era crime e que terra invadida não seria desapropriada. As ações do MST foram enquadradas principalmente como atos
de desordem.
Para o MST, parar as mobilizações e especialmente as ocupações
paralisaria a reforma agrária, pois na história do Brasil apenas a mobilização ativa dos trabalhadores rurais é que teria garantido os avanços.92
A ex-deputada Luci Choinacki relembrou a atuação do Núcleo
Agrário do PT nesse contexto:
Aqui dentro, nós trabalhávamos deste jeito: nós nos reuníamos
e decidíamos quem vai, para onde vai... “Lá, há gente presa”, “os fazendeiros e pistoleiros estão destruindo nossos acampamentos, há
mortes, há violência”. “Quem vai?” Adão Pretto nunca dizia não. Aí,
Adão Pretto ia para um lado, e eu ia para outro.
92

Não é nosso objetivo entrar nessa discussão. Carter traz, em seu livro já citado, dados que corroboram a posição de que a pressão seria o caminho mais eficaz para obter terra.
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Esse trabalho era árduo. Principalmente nos quatro anos finais
de Fernando Henrique Cardoso, que foram os mais terríveis da história do movimento sem-terra e de todos os movimentos sociais no
sentido de criminalização, de violência, de perseguição, de cortar
todos os recursos públicos para os movimentos. Não havia nenhum
recurso para educação nos assentamentos; não havia nada para estradas; não havia apoio. E o tempo inteiro ainda vinha aquela famosa UDR – ela tinha força, naquela época. E nós, naquela marcha de
ir lá, tirar as pessoas da cadeia...
O maior trabalho no período foi ter coragem de enfrentar a política de repressão no segundo governo FHC, de tirar o povo da
cadeia. Esse foi o maior trabalho. E defender os assentamentos, os
acampamentos, ir às marchas... Nós nos dividíamos para poder dar
apoio político, porque era preciso que os parlamentares estivessem
juntos, na defesa.

Durante este período, ocorreram várias prisões de militantes do
MST. Uma das situações que ganhou destaque foi a prisão de Diolinda
Alves de Souza, esposa de José Rainha, o qual era uma das mais conhecidas lideranças do Movimento. O Núcleo Agrário do PT organizou
várias atividades de solidariedade aos presos, como visitas ao presídio e
intermediação com autoridades. Por fim, quando a legalidade da prisão
estava para ser julgada pelo STJ, foi organizada uma vigília no plenário
da Câmara dos Deputados. Cinco parlamentares acamparam no plenário da Casa para acompanhar a decisão e chamar a atenção da opinião
pública. Centenas de pessoas e autoridades visitaram os parlamentares,
dando assim grande visibilidade ao julgamento.
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Jornal de Brasília, 6/3/1996.

O Estado de S. Paulo, 11/3/1996.
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Folha de S. Paulo, 13/6/1996.

Jornal do Brasil, 13/3/1996 e O Estado de S. Paulo, 13/3/1996.
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Capítulo 6
A Comissão de Legislação
Participativa
É importante registrar também a atuação de Adão Pretto à frente
da Comissão de Legislação Participativa (CLP), da qual foi presidente
no ano de 2008. A comissão foi muito atuante neste período, transformando-se em efetivo canal de participação da sociedade e em palco de
denúncias contra violências e arbitrariedades. Foram promovidos inúmeros seminários, debates e audiências públicas, nas quais foram ouvidos diferentes representantes da sociedade. Destacamos a seguir alguns
dos principais eventos promovidos.93
• Seminário de Reforma Tributária
Nesse evento tiveram voz organizações populares que até então não
tinham sido ouvidas nas discussões sobre reforma tributária, embora
este tema venha constando da agenda de debates do Poder Legislativo
há muito tempo. No debate, clarearam-se os diferentes interesses políticos em jogo e foram apresentadas propostas de uma reforma que atendesse a setores sociais mais amplos.
• Audiência pública sobre criminalização dos movimentos
A tentativa de criminalização dos movimentos sociais e a preocupação com ameaças contra suas lideranças levaram à realização de uma
audiência pública em julho de 2008 (oriunda da Sugestão 106/2008,
apresentada à CLP pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos –
MNDH). Apresentamos a descrição do evento, retirada do Relatório de
Atividades da CLP/2008:
Toda a atividade foi planejada e organizada em conjunto com
os movimentos sociais. E, por tratar-se de um tema forte da
93

Uma descrição das atividades é encontrável no Relatório de Atividades da CLP/2008, disponível no
site www.camara.gov.br/clp (no item Relatórios de Atividades).
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conjuntura, a mesma reuniu amplamente desde os partidos que
apoiam os movimentos sociais até organizações da sociedade civil, setores do poder público e imprensa. A intensidade com que
lideranças e movimentos como um todo estão respondendo a processos judiciais e estão sendo desqualificados publicamente quando
lutam por direitos foi o foco central da audiência que contou com
a presença na Mesa de dirigentes de movimentos que estão sofrendo com esta perseguição. A Mesa abordou ainda fatos concretos
e recentes de criminalização contra movimentos e seus dirigentes,
identificou os processos criminais e as contradições legais e, claro,
detalhou as manobras e meios indevidos de judicializar e criminalizar a luta por justiça social.
Cabe destacar que a audiência aprofundou bem o caso do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do RS,
pois dias antes esse Movimento sofreu vários processos e ataques
públicos por parte de promotores do Ministério Público Estadual,
chegando a ser pedida em relatório a extinção do MST. Dada a gravidade da questão o evento serviu como ato de solidariedade a esse
Movimento. Contudo, ficou claro com os demais depoimentos de
outras organizações que a criminalização é nacional, que envolve
todos os movimentos, que estão por trás interesses de setores que
não querem ver os direitos sociais implementados, que o Poder
Judiciário atua e aplica a justiça sem nenhuma sensibilidade social.94

• Audiência pública sobre terra indígena
Essa audiência teve origem em uma sugestão do Cimi (nº 112/2008),
objetivando discutir o histórico, a situação atual e as perspectivas da luta
pela posse da terra indígena Raposa Serra do Sol, e contou com a presença de 100 participantes de aproximadamente 30 organizações da sociedade civil. A audiência aconteceu dias antes de o STF pronunciar-se
sobre a ação e possibilitou que as posições e interesses de um setor vulnerável da sociedade fossem ouvidos ao menos pelo Poder Legislativo,
dando visibilidade às posições dos indígenas e ajudando no estabelecimento de uma rede de apoio e solidariedade.

94

Relatório de atividades da CLP/2008, p. 20.
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• Seminário Constituição 20 anos
No ano em que diferentes eventos comemoravam a vigência de
duas décadas da nova Carta Magna, o seminário Constituição 20 anos:
Estado, Democracia e Participação Popular resgatou o importante papel
dos movimentos sociais no processo constituinte, em todas as suas fases.
O seminário não apenas destacou o passado, mas propiciou um balanço da luta popular em torno das emendas e apontou propostas para
o presente, como registra o relatório da CLP:
Vale destacar como diferencial que o seminário foi um espaço
que propiciou discutir os novos giros e tensões políticas. Contou
com uma participação qualitativa de muitos movimentos sociais
históricos que fizeram intervenções avaliativas, de cobranças, e levantaram inúmeras proposições. Esse evento colaborou para reaquecer e fortalecer o potencial dos movimentos sociais, levantou
pistas de como pressionar para que a Constituição Federal seja
aprofundada, apontou como os movimentos podem dar continuidade e construir novas formas de controle social do Estado e ainda
trouxe indicativos de perspectivas futuras de lutas e de garantias de
direitos que estão sendo ameaçados.95

95

Relatório da CLP 2008. A comissão organizou um caderno com os textos do seminário, disponível
na Biblioteca Digital da Câmara (htpp//bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/2441).
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Capítulo 7
Ação legislativa
A produção legislativa do parlamentar não deve ser medida pelo
número de projetos de lei que apresentou e, muito menos, pelos que logrou aprovar e viu transformar-se em lei. Pouquíssimos parlamentares
veem seus projetos serem sancionados na forma de lei. E muitos dos que
o são apresentam significativas mudanças em relação à ideia original do
parlamentar. Assim, não se meça Adão Pretto pela quantidade de leis
que originou.
Ademais, é importante realçar que a prática de ação coletiva do PT,
em especial nos anos 1990, induzia a que as proposições parlamentares
não pertencessem somente a um deputado. Eram fruto de uma construção coletiva – sempre debatida no âmbito do Núcleo Agrário e com as
assessorias – e eram apresentadas e defendidas “em equipe”. Dessa forma, o fato de o nome do deputado X constar como autor de uma proposta não significava, necessariamente, que a proposta havia sido gerada
por ele. Não somente as Propostas de Emenda à Constituição (PECs),
que, por mandamento regimental, devem ser assinadas por dezenas de
deputados, mas também os projetos de lei apresentados por parlamentares do PT eram subscritos por vários parlamentares da bancada.
Assim, a avaliação do legislador Adão Pretto deve se ater a aspectos
específicos, que o fizeram, contudo, um defensor de projetos que hoje
regulam parte da sociedade brasileira. Sua luta nas comissões técnicas e
no Plenário da Câmara dos Deputados, sua articulação política nos gabinetes e no Núcleo Agrário e nos vários campos em que se desenrolam
as negociações para dar forma definitiva aos projetos que são transformados em lei significou, também, uma trajetória de sucesso.
O quadro a seguir resume, de forma quantitativa, as proposições
que tramitaram ou tramitam com a assinatura de Adão Pretto como
autor principal ou como autor coadjuvante, parte da ação coletiva do
Núcleo Agrário:
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Quadro 2 – Câmara dos Deputados. Proposições apresentadas
pelo deputado Adão Pretto (1991-2008)
Proposições apresentadas

PECs

Próprias
(autor principal)

Com
outros

Situação

2

113

Com outros:
73 tramitando

Projetos de lei

25

15

Próprios: 9 tramitando
Com outros: 8 tramitando
e 1 sancionado
(Lei nº 11.326/2006)

Projetos de lei
complementar

1

1

2 tramitando

5

2 tramitando

Projetos
de decreto
legislativo
Indicações

MDA (2), MF, Just.,
Saúde, Ind. e Com.,
Agricultura

7

Projetos de
resolução (CPI)

6

4 tramitando

Requerimentos
instalação CPI

13

1 tramitando

20

Próprios: 2 tramitando
Com outros:
10 tramitando

Recursos para
levar a Plenário

2

Requerimentos
de informação

78

O quadro não inclui emendas apresentadas.
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Em alguns casos, essa luta perpassou o tempo: veio desde a época do
esforço pela implantação do seguro rural no Rio Grande do Sul, quando,
como deputado estadual, subscreveu projeto de lei instituindo-o. E se
prolongou por quase todo o período de atuação como deputado federal,
pois na Câmara ele perseguiu a aprovação de lei federal. E passa no tempo por outra razão, deveras relevante: legou-nos projetos de lei que ainda tramitam no Congresso Nacional e que, numa “ação” post mortem,
poderão incorporar-se a nosso conjunto regulatório maior.
Adão Pretto sabia – e angustiava-se com isso – da demora na tramitação de projetos de lei, em especial (e isso ele repisava a todo instante, com sua característica franqueza e objetividade de análise) daqueles
que beneficiavam “seu povo”, os excluídos, os pequenos agricultores, os
trabalhadores sem-terra. Apontava, a todo instante, que os temas que
interessavam ao “agronegócio”, aos “grandes fazendeiros” ou às “multinacionais do veneno e do fumo” passavam rapidamente pelo Legislativo
e transformavam-se em lei em muito pouco tempo.
Não obstante essas dificuldades, Adão Pretto viu transformarem-se
em leis, durante seus anos de legislador federal, alguns importantes projetos que apresentou ou defendeu segundo os dois eixos principais de
sua luta legislativa (apoio aos agricultores familiares e reforma agrária).
Além disso, obteve conquistas em outras importantes linhas de atuação, onde se destacam a previdência social rural e as leis que alteravam
a legislação relativa aos insumos, comercialização e armazenagem e à
propriedade intelectual na agricultura.
Apoio aos agricultores familiares
Nesse segmento, destacam-se as leis relativas ao seguro rural, a lei
da agricultura familiar e aquelas que disciplinavam a renegociação de
dívidas decorrentes do crédito rural, dentre outras.
Como já dito, a luta pela implantação do seguro rural já o empolgava como deputado estadual, no Rio Grande do Sul. E continuou em
Brasília, onde também apresentou projeto com este objetivo:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o fenômeno climático por
que estamos passando, El Niño, que causa seca no Nordeste e enchente no Sul, é um recado da natureza para o governo no sentido
da necessidade de um seguro agrícola. Nesta Casa tramita projeto
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de minha autoria e de vários outros deputados com o objetivo de
implantação do seguro agrícola.
Sr. Presidente, prezados colegas. Existe seguro para tudo, no
Brasil: de casa, de automóvel etc. Até Ronaldinho segurou suas pernas; Vera Fischer, os seios; Carla Perez, outras partes do corpo. Mas
a lavoura do agricultor não tem seguro, e trata-se do setor que mais
necessita. Quando ocorre um fenômeno climático como esse, vêm
as consequências, e o governo não sabe onde buscar recursos para
enfrentar os problemas.96

A passagem acima ilustra o estilo de Adão Pretto na defesa de seus
projetos de lei. Bem-humorado, irônico, simples, direto e firme, apontava, a seu jeito, os problemas que afligiam sua classe, com graça, inteligência e propriedade.
A longa luta em prol de maior segurança para o agricultor teve um
momento importante quando, em 19/12/2003, foi sancionada a Lei
nº 10.823, que instituiu o subsídio ao prêmio do seguro rural. Ainda
não era o mais desejado, porquanto não se implantava o seguro rural na
forma como desenhado pelos anseios dos agricultores, mas foi a grande
conquista obtida naquele momento. A sociedade – na forma expressa
na lei – concordava em pagar parte do prêmio do seguro que os agricultores fizessem para suas lavouras ou criações, uma forma de apoio
à atividade e de estímulo ao uso do instrumento do seguro, até então
minimamente utilizado por muito poucos produtores rurais no Brasil.
O relativo sucesso da aplicação da lei, medido pela utilização deste instrumento, de lá para cá, indica haver sido uma justa e inteligente causa
defendida por Adão e tantos parlamentares, a partir de projeto de lei
encaminhado pelo Poder Executivo.
Mais adiante, o esforço de Adão Pretto e seus companheiros viu
ampliada a segurança da atividade dos agricultores familiares quando,
como decorrência de incansável negociação e pressão, o governo federal
ampliou o Proagro, instituindo o denominado Proagro Mais, destinado,
sob condições especiais, especificamente aos agricultores familiares.

96

DCD de 14/5/1998, p. 12387
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Adão Pretto e o presidente Lula, no lançamento do Proagro Mais.
Setembro/2004. Fotografia de Ricardo Stucker.

No que se refere à Lei da Agricultura Familiar (Lei nº 11.326, de
24/7/2006), Adão Pretto foi incansável batalhador, ao lado dos companheiros do PT que, como ele, subscreveram a proposta. Venceram batalhas, incompreensões, tentativas de alterações que desqualificariam a
proposta e, ao cabo, viram transformar-se no principal dispositivo legal
que orienta e regula as ações governamentais no âmbito da política para
o agricultor familiar. Esta lei tem a marca dos setores que lutaram – desde sempre – em favor do pequeno agricultor e dá tintas formais e legais
ao conjunto de instrumentos que compõem uma “política diferenciada
para o pequeno agricultor”, pela qual batalharam desde os tempos da
Assembleia Nacional Constituinte.97
Também nesse campo, é de destacar que se mantém viva, quase dois
anos após sua morte, uma das mais importantes e apaixonadas propostas de Adão Pretto. Encontra-se ainda em tramitação na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei nº 3.854, de 1997, de autoria de Adão Pretto,
97

Sobre esta questão, ver ARAÚJO, José Cordeiro de. Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e
da Reforma Agrária. In: BACKES, Ana Luiza et al. (org.) Audiências Públicas na Assembleia Nacional
Constituinte: a sociedade na tribuna. Brasília: Câmara dos Deputados, 2009. p. 411.
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que “Dispõe sobre a participação dos agricultores no processo de classificação e recebimento do fumo e dá outras providências”. Estabelece
que, quando da venda do produto, a classificação seja realizada na fonte
de produção, com a participação do fumicultor. Adão indignava-se com
as constantes denúncias que lhe faziam os companheiros agricultores
acerca das fraudes ocorrentes na classificação do fumo pelas empresas,
que ao receberem-no apunham-lhe defeitos inexistentes, baixavam-lhe a
classificação de qualidade, de tal forma a reduzir o preço a pagar. Dando
seguimento a projeto de autoria de um correligionário na Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul, Adão propugnava por transparência
no processo. Propunha que a classificação do fumo se desse no local da
venda, na propriedade do agricultor ou em sua comunidade, de tal forma que ele pudesse “fiscalizar” e contrarrestar a decisão tomada pelos
prepostos da indústria. Constituiu-se em mais uma proposta típica de
defesa dos pequenos agricultores, enfrentando o poderio da indústria
do fumo, um dos mais fortes lobbies no Congresso Nacional.
A proposição foi aprovada na Comissão do Trabalho, Administração
e Serviço Público, rejeitada na Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio e também rejeitada pela Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural,
onde a bancada ruralista não deixou de atender ao pleito da indústria. Continua a tramitação, na Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, onde se encontra aguardando parecer do relator, desde
setembro de 2007.
Acerca dessa questão, é importante abrir um parêntesis para abordar
um aspecto da ação política, parlamentar, não legislativa de Adão Pretto.
A despeito de áreas de seu partido defenderem teses de organizações
não governamentais em especial vinculadas aos temas ambientais e de
uso de menos agrotóxicos, o que implicava condenação explícita à cultura do fumo, Adão equilibrava-se nesse tema: a realidade em que atuava, no interior do Rio Grande do Sul, mostrava que o fumo era uma
importante fonte de renda para os agricultores familiares e que eles não
poderiam dispensar sua cultura sem alternativas de igual rentabilidade.
Outro aspecto a exigir equilíbrio de posicionamento político-ideológico do colono que virou deputado foi o relativo ao endividamento agrícola. Tradicionalmente, no curso da história do crédito rural, os
pequenos agricultores eram “bons pagadores”. Estavam quase sempre
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adimplentes em seus contratos e, para tal, havia várias explicações sociológicas, psicológicas e econômicas. Os casos de endividamento no
crédito rural que ocorriam eram decorrentes de contratos com médios
e grandes produtores.
Os planos econômicos – e a ampliação do uso do crédito rural –
trouxeram, em seu rastro, casos extremos de endividamento, com números capazes de criar fatos de repercussão nacional, exigindo intervenção de políticas específicas. E, nessa situação, passaram os pequenos
produtores a ser envolvidos em dívidas.
A abordagem dessa questão no âmbito do Congresso Nacional, palco de intensos debates e negociações, obrigou Adão Pretto a equilibrarse entre a ardente defesa dos interesses dos agricultores familiares e
assentados, buscando formas de minimizar as agruras decorrentes do
endividamento, e o posicionamento crítico ao endividamento dos grandes produtores, muitas vezes vistos, por setores ligados a Adão, como
ineficientes e eventualmente como fraudadores do crédito.
Ainda nesse campo, ressalta-se a grande luta empreendida por Adão
pela obtenção de crédito de emergência aos agricultores familiares,
quando da ocorrência de uma grande seca, na região Sul, no início da
década de 1990. Adão liderou intensa batalha com vista à implantação
do crédito, ao fim vitoriosa.
Outra batalha bem sucedida foi o amplo movimento de lutas iniciado em janeiro de 1996, a partir de grande seca na região Sul, em que
o eixo era a luta por crédito subsidiado. Apresentamos, a seguir, alguns
registros desse movimento como forma de exemplificar as variadas e
criativas formas de mobilização que eram usadas para expressar as reivindicações. Adão repercutia no Congresso as principais ações, verbalizando os passos da luta. Nos quadros que se seguem, retirados de um
boletim do gabinete, é feita uma cronologia desse movimento.
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Retirado do folheto Uma vitória do tamanho do Rio Grande:
a história da conquista do crédito subsidiado, Pronaf-especial em 1997.
Brasília: Câmara dos Deputados, Cedi, Coordenação de Publicações, 1998.

É de Adão Pretto – e do Núcleo Agrário – uma das propostas mais
interessantes acerca de crédito rural para pequenos agricultores. Pelo
Projeto de Lei nº 192, de 1995, propunha criativa forma de pagamento
dos empréstimos agrícolas, na forma de equivalência-produto, na época
um dos mais fortes pleitos de todo o setor agropecuário nacional. Todavia,
a bancada ruralista não aceitou a proposta sem que o mesmo benefício
fosse estendido aos médios e grandes produtores. Também as divergências políticas decorrentes do fato de o PT presidir, de forma inédita, a
Comissão de Agricultura, sempre dominada por aquela bancada, ocasionaram a derrota da proposta naquela comissão e seu posterior arquivamento, após também ser rejeitada na Comissão de Finanças e Tributação.
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De outra parte, é notável o episódio ocorrido em agosto de 1999.
Tramitava projeto de lei (nº 4.895, de 1999) que regulava o endividamento agrícola, propondo renegociação das dívidas. O relator, deputado
Ronaldo Caiado, elaborou projeto substitutivo que ampliava a repactuação das dívidas e incluía – mediante elaborada negociação empreendida com o Núcleo Agrário do PT e com setores do governo a cuja base
pertencia – medidas que beneficiavam, também, os agricultores familiares. Quando da votação do substitutivo na Comissão de Agricultura,
observou-se um dos maiores “rachas” na base de apoio ao governo federal de então (governo Fernando Henrique Cardoso). Pressionados pelo
Poder Executivo, parlamentares da base, em especial do PSDB, recuaram em sua disposição de aprovar a proposta, a despeito de o relator,
que pertencia a essa mesma base, mantê-la, gerando tensões e debates
acirrados. Embora aprovada por unanimidade na comissão, a proposição estava fadada ao arquivamento, como o foi, decorrente da falta de
apoio de grande parte da bancada governista.
Naquela noite, apesar da situação inédita de união do Núcleo Agrário
do PT com parcela expressiva da bancada ruralista, Adão Pretto, em
pronunciamento no Plenário da Câmara e provavelmente recordando
seus tempos de ministro da eucaristia, fez questão de marcar os limites
do acordo celebrado e de registrar sua posição de independência futura:
Como o fim do mundo estava previsto para hoje, dizia-se naquela comissão, com relação à estranha unidade entre PT, PFL e PPB,
que está escrito na Sagrada Escritura que nos fins dos tempos lobos
e cordeiros pastarão na mesma relva. Certamente a previsão foi o
que moveu nossas bancadas. Como não somos lobos, não somos
cordeiros, e o mundo não vai acabar, essa harmonia não vai durar
muito e, brevemente, estaremos divergindo em questões como reforma agrária e em outras lutas que travaremos nesta Casa.98

Anos após, em maio de 2003, Adão Pretto voltou ao assunto, no
Plenário da Câmara, ao defender o Projeto de Conversão da Medida
Provisória nº 114, de 2003 (transformada na Lei nº 10.696, de 2003),
que autorizou a repactuação e o alongamento de dívidas contraídas no
âmbito do Procera e do Pronaf. Enfatizava, em seu discurso, a defesa de
98
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medidas efetivas em favor dos agricultores familiares. E repisava, à sua
maneira, o entendimento de que a luta em defesa dos pequenos, contra
a elite fundiária e agrícola, é sempre desigual:
(...) este é um momento histórico que estamos vivendo nesta
Casa. Já vai para quatorze anos o tempo que estou nesta Casa e esta
é a primeira vez que votamos projeto que beneficia exclusivamente
os pequenos proprietários rurais.
Já fizemos algumas votações nesta Casa sobre este tema. Houve até
oportunidade em que fizemos acordo com os ruralistas e aprovamos
projeto que beneficiava grandes e pequenos produtores rurais. (...)
Só que aquele momento feliz durou pouco. A proposta saiu da
Comissão de Agricultura para este Plenário e aqui foi dividida em
duas. Foram beneficiados os grandes produtores e os pequenos agricultores ficaram de fora. O mesmo ocorreu em várias negociações.99

A reforma agrária
Da mesma forma, quando da apreciação pelo Congresso Nacional
da Medida Provisória nº 1.528, de 1996 (que deu origem à Lei nº 9.393,
do mesmo ano), que regulava aspectos relativos ao ITR, Adão Pretto
mostrava-se indignado com as benesses que entendia serem estendidas aos grandes proprietários de terra e com a defesa que setores do
Congresso e do Governo faziam da classe. Embora admitindo que o
Núcleo Agrário votaria a favor da medida provisória, uma vez que
entendiam que era necessária, não deixou de atacar o arcabouço institucional em torno da cobrança do imposto:
(...) e que, é claro, votaremos a favor desse projeto do governo.
Isso porque achamos que o Imposto Territorial Rural está sendo
vergonhosamente tratado no Brasil, até agora.
(...) para deixar registrada aqui a nossa posição no sentido de que
não procede a ideia de que esse imposto seja necessário para que o
governo faça a reforma agrária. É claro que poderá ajudar, mas, se
o governo realmente precisasse desse recurso para fazer a reforma
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agrária, já o teria, se esse imposto fosse duramente cobrado, como
o são os demais tributos.
Portanto, (....) falta vontade política de se arrecadar, e não mais
uma lei. Queremos deixar claro que esse ITR, o qual receberá nosso
voto favorável, é mais uma promessa do governo para ludibriar o
povo, assim como fez quando nomeou o Dr. Francisco Graziano
presidente do Incra. Nesse momento, a sociedade brasileira acreditava: “agora vai sair a reforma agrária”. Nada feito.
Há pouco tempo foi criado o Ministério da Reforma Agrária. O
povo brasileiro acreditou: “agora sai a reforma agrária”. Nada feito.
Agora, cria-se o ITR, com a ideia de que quem votar desfavoravelmente a ele é contra a reforma agrária.100

Também quando, em 1996, a Câmara dos Deputados apreciou o
Projeto de Lei nº 2.112, de 1996, do deputado Abelardo Lupion, que,
entre outras disposições, estabelecia que deveria haver notificação, com
no mínimo sete dias de antecedência, para a realização de vistoria de
propriedade rural pelo Incra, Adão Pretto mostrou-se indignado, criticando acidamente todos os que pretendiam incluir essa disposição legal
que, a seu ver, atrasaria a reforma agrária:
(...) venho à tribuna manifestar minha indignação (...) com o
golpe que o governo e seus aliados estão tramando contra a reforma
agrária, através desse projeto de lei que pretendem aprovar aqui,
no que se refere à introdução, na lei agrária, de dispositivos que se
revelam os mais cruéis, os mais atrasados, para permitir que não se
desaproprie mais nenhum latifúndio deste país.
(...)
No cadastro do Incra, há muitos nomes conhecidos, inclusive aqui
da Câmara, que têm propriedades em diversos estados e que, cinicamente, ainda se dizem pequenos proprietários. E são esses os maiores
caloteiros de dívidas com o estado e sonegadores de impostos.
E são esses mesmos que vêm ao plenário anunciar que apoiam
a reforma agrária pacífica, que é necessário conter as invasões para
preservar o Estado de Direito. Obviamente, para eles o Estado de
100
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Direito é o mesmo Estado que lhes afaga com o perdão das dívidas.
E são os mesmos que desfrutam do Denacoop para financiar festas
de peão de boiadeiro no interior de São Paulo... O Estado de Direito
da minoria fraudar e dar calote. E são os mesmos que se dizem modernos, liberais. Se pudessem, como diz um amigo meu, revogavam
a Lei Áurea.
(...) não acreditamos que se possa votar a favor de uma lei que
diz que o fazendeiro precisa saber da vistoria com sete dias de antecedência. Isto significa que ele vai arrumar boi emprestado com seu
vizinho para povoar seu campo, a fim de se apresentar produtivo na
hora da vistoria, e também que as terras invadidas não poderão ser
desapropriadas. É claro que vão organizar seus peões, pistoleiros
para fazerem a invasão, e essa terra não poderá ser desapropriada.
Se aprovado esse projeto, o país estará retrocedendo em mais de
cinquenta anos na sua história e nós responsabilizaremos o governo
FHC e sua bancada por esse fato.101

O projeto de lei aqui comentado ainda tramita na Câmara. Todavia,
sua proposta, fruto da articulação da bancada ruralista com o governo de
então, restou incluída no ordenamento jurídico: a Medida Provisória nº
2.183, de 2001, incorporou parcialmente tais ideias ao prever notificação
por escrito ao proprietário que receberá vistoria em sua propriedade, bem
como proibir a vistoria em propriedade que houver sido invadida.
Dois grandes momentos devem ser destacados de sua luta em prol
da reforma agrária: o projeto de lei que regulamentava a reforma agrária
e a discussão do projeto de lei que instituía o rito sumário nos processos
de desapropriação.
No primeiro caso, em 1992-1993, Adão e seus companheiros do
Núcleo Agrário estavam em início de mandato. Articularam-se para
propor a reforma agrária que pretendiam ver implantada no Brasil, a
partir dos mandamentos do Capítulo III da Constituição Federal. No
entanto, o mesmo tema despertava forte interesse – e oposição – dos
membros da bancada ruralista, que já haviam mostrado sua força durante os embates ocorridos na Assembleia Nacional Constituinte.102
101
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Ao longo da tramitação do projeto, a bancada do PT subscreveu
voto em separado, obstruiu votações para negociação, exigiu agilidade
na tramitação, apresentou emendas e posicionou-se contra ou a favor;
enfim, utilizou-se de todas as ferramentas regimentais e políticas com
vista à obtenção de um texto que atendesse minimamente aos anseios
despertados pela existência da disposição constitucional e às pressões
dos movimentos sociais. Obviamente, o resultado final não atendeu
plenamente a tais objetivos, já que decorreu de um vetor das forças em
confronto e debate, com a presença majoritária da bancada ruralista.
É de Adão Pretto o seguinte pronunciamento na fase final de votações do Projeto de Lei nº 11, de 1991, subscrito pela deputada Luci
Choinacki juntamente com os demais integrantes do Núcleo Agrário.
Embora sublinhe que o substitutivo ao projeto original, que será submetido à votação, não é o texto ideal, Adão defende a reforma agrária
sob um aspecto mais amplo do que a simples distribuição de terras, criticando o conteúdo do projeto que aprovaria, sempre enfrentando os
adversários políticos – tangenciando a ironia e a provocação:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Hoje esta Casa tem uma
grande responsabilidade, pois está na pauta desta sessão o projeto
de reforma agrária.
Quando se fala em reforma agrária, costuma-se lembrar dos colonos sem-terra. Essa avaliação é errada. Quando se fala em reforma
agrária, tem-se de olhar para os desempregados e para a violência
que hoje campeia em nosso país. (...) este projeto que aprovamos
nesta Casa foi para o Senado Federal, onde ficou acrescido de 22
emendas, que o melhoraram bastante. Mesmo assim, acatadas todas essas emendas, esta proposição ficará pior do que o Estatuto da
Terra, uma lei que possuíamos e que não foi cumprida.
(...) vejo nesta Casa muitos deputados que são proprietários
de terras sentindo certo temor de que a reforma agrária também
possa atingir as terras produtivas. Quero tranquilizar os meus colegas deputados que são proprietários de terras produtivas de que,
se aprovarmos este projeto e houver desapropriação de terras na
metade dos latifúndios improdutivos do Brasil, poderemos assentar
todos os colonos sem-terra do país.103
103
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Mais adiante, em outra sessão no mesmo dia para discutir e votar o
mesmo projeto de lei, Adão foi mais enfático ao defender a aprovação e
vincular sua vida à luta pela reforma agrária:
(...) sem dúvida hoje é um dia dos mais importantes, pois
esta Casa toma uma decisão que achamos prioritária para nós
que, quando sindicalistas, fomos fundadores do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra do Brasil; para nós que já pousamos embaixo de barracas, sem podermos dormir, em virtude da situação
de miséria e fome em que se encontram esses bravos companheiros
que lutam pela terra; para nós que já repartimos a fatia de pão que
ainda restava; para nós que convivemos com esse povo; para nós
que temos viajado pelo Brasil inteiro, não pelas grandes cidades,
mas pelo interior; para nós que somos conhecedores profundos das
dificuldades por que passa essa parcela do povo brasileiro por falta
de uma reforma agrária.104

E, no mesmo discurso, volta à firme concepção de propriedade da
terra que orientou sua luta pela reforma agrária, opondo-se à tradicional visão patrimonialista vigente na sociedade capitalista:
Tenho dito, e repito, que, no Brasil, cada um pode possuir dez
ou vinte automóveis. Nada temos contra isso, pois fabricamos automóveis. Cada um pode adquirir a quantidade que quiser. Se algum
deputado tiver vinte ou trinta ternos, nada temos contra, pois fabricamos ternos. Quem quiser ter cinquenta pares de sapatos, não
há qualquer dificuldade, pois fabricamos sapatos. Mas terra, não
fabricamos. A terra é igual ao sol: nasceu para todos. Ninguém tem
direito de concentrar extensas áreas para especulação. A terra é um
dom de Deus. E aquilo que é de Deus, é de todos. Ninguém tem
direito de cometer a injustiça de votar contra esse projeto, defendendo seu próprio interesse ou de seus aliados.105
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Assim, a seu modo peculiar, direto e perspicaz, esgrimindo argumentos pautados na religião e em conceitos econômicos de forma não
explícita, porém absolutamente pertinentes (onde tangenciava conceitos
relacionados à disponibilidade/escassez de bens, lei de oferta e procura,
elasticidade da procura etc.), Adão Pretto fez, em sua precípua função
de parlamentar vinculado aos movimentos sociais, a defesa do projeto
que, como disse, não possuía o conteúdo que desejara. A vivência parlamentar ensinara-lhe que obter vitórias pequenas era avançar, sempre.
Em 25/2/1993, a Lei nº 8.629 foi finalmente sancionada, regulamentando o Capítulo III da Constituição Federal, relativamente à reforma
agrária.
No que se refere à tramitação do projeto de lei que implantava o
rito sumário, a bancada do PT atuou de forma uníssona negociando a
aprovação da matéria, que significava viabilizar a reforma agrária pela
possibilidade de tornar mais ágil a desapropriação de terras, com imediata imissão de posse pelo Incra. Recursos judiciais disponíveis pela
legislação então existente congelavam os processos de desapropriação,
atrasando a oferta de terras para assentamentos.
Assim, o Projeto de Lei Complementar nº 60, de 1995, constituía-se
em mais uma batalha pela implantação da reforma agrária. Adão e seus
companheiros do Núcleo Agrário foram incansáveis e persistentes nos
confrontos diários, nas comissões e no Plenário, até verem sancionada
a Lei do Rito Sumário na Reforma Agrária (Lei Complementar nº 88,
de 1996). Na noite em que se votaria o projeto de lei, no Plenário da
Câmara dos Deputados, Adão fez uma pungente e provocativa defesa:
(...) Todos os projetos de desapropriação encaminhados pelo
governo esbarravam na Justiça. Participamos de várias audiências
com os ministros, com o presidente da República, e S.Exas. afirmavam que a Justiça, na questão agrária, teria poder bem maior do que
o governo, por falta do rito sumário.
Hoje, felizmente, chegou o dia de votarmos esse rito sumário.
Chegou o momento de vermos quem é quem, quem fala a verdade.
Nesta mesma tribuna, vários colegas utilizaram o espaço para dizer
que o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSB, enfim, os partidos de esquerda, usam os sem-terra como massa de manobra, de
forma eleitoreira, e não aguardam as coisas acontecerem legalmen-
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te. Pois bem, nós, do Núcleo Agrário, estamos apresentando um
projeto, com várias assinaturas, encabeçado pela do companheiro
José Fritsch, a fim de que, através dessa lei e da vontade política do
governo, possamos acabar com os acampamentos. Assim terminará o sacrifício de homens, mulheres e crianças que passam meses,
anos, embaixo de uma barraca.106

E, adiante, ao encerrar o mesmo discurso, fez uma observação que
marca sua concepção de propriedade fundiária e pela qual lutou a vida
toda:
A riqueza acumulada (de outra pessoa) não nos interessa. O que
não podemos admitir é que alguém acumule terra como capital. É
comum ver as pessoas comentarem que “o sol nasceu para todos, a
água nasceu para todos”. E a terra também.107

Outra frente de ação decorrente de proposição legislativa foi a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 159, de 1999, apresentada
por Adão Pretto, que propunha que, além das terras onde fossem localizadas culturas de plantas psicotrópicas, fossem também desapropriadas
aquelas em que fossem encontrados plantios de cultivos transgênicos.
Obviamente, tal proposição suscitou forte polêmica e provocou reação
dos setores que, na Câmara dos Deputados, defendiam a liberação dos
organismos geneticamente modificados. Essa PEC acabou arquivada.
Outros temas
Muitas outras matérias legislativas foram objeto da atenção e da luta
desigual (numericamente) empreendida por Adão Pretto em favor dos
agricultores familiares, dos assentados da reforma agrária e dos semterra. Quando da apreciação de projetos de lei que deram origem às Leis
de Proteção de Cultivares (nº 9.456, de 1997), de Sementes (nº 10.711,
de 2003), de Classificação Vegetal (nº 9.972, de 2000), de Armazenagem
(nº 9.973, de 2000), de Biossegurança (nº 11.105, de 2005), entre muitas outras, Adão Pretto sempre se manifestou de forma incisiva, firme
106
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e positiva em favor dos pequenos agricultores e, de um modo geral,
contra as propostas ditas “modernizadoras” da legislação. No caso específico da Biossegurança, já há muito tempo manifestava-se acerca da
questão dos organismos geneticamente modificados, tema candente e
altamente polemizado em sua própria região e base eleitoral. Manteve
posições coerentes e claras, julgando sempre que tais propostas interessavam muito mais às indústrias produtoras de insumos do que aos
agricultores e, em especial, aos pequenos agricultores.
O debate sobre os transgênicos ocupou grande parte da vida parlamentar de Adão Pretto. Ao longo do tempo, formou seus posicionamentos pelo debate com lideranças próximas a ele e com pesquisadores
e cientistas que se opunham à maneira como era tratada a política dos
OGM no Brasil. Criticava-se a forma açodada com que se pretendia liberar os produtos transgênicos, cuja política federal era pautada pelos
interesses econômicos envolvidos. E Adão formou e manteve seu posicionamento político frente ao tema participando ativamente de todos
os debates e enfrentamentos parlamentares que ocorreram em longo
período de seus mandatos, combatendo, principalmente, a concentração econômica e o poder das empresas multinacionais no setor.
Não deixou de reconhecer que muitos de seus companheiros, de sua
classe, pequenos agricultores do Rio Grande do Sul, plantavam transgênicos, ainda não liberados pela lei, mas não deixava de advertir sobre o
grande equívoco que se estava a cometer. E nunca deixou de reafirmar que
sua posição não era sectária, ideológica, contra os organismos geneticamente modificados. Ao contrário, julgava que a política devia ser traçada
sim, porém com respaldo em resultados de pesquisa isentos e imparciais.
Em maio de 2003, quando se discutia, no Plenário da Câmara, a
Medida Provisória nº 113, de 2003, editada já no governo Lula para
dar solução à grande produção de soja transgênica oriunda de plantios
clandestinos, a partir de sementes contrabandeadas da Argentina ou
de multiplicação não permitida, Adão registrou sua preocupação sobre
a adoção de soja transgênica pelos agricultores brasileiros, a partir de
notícia sobre a condenação de agricultor canadense, cuja lavoura havia
sido contaminada por transgênicos, em processo de pirataria movido
pela Monsanto:
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Sr. Presidente, quero novamente manifestar-me a respeito da soja
transgênica. Vejo com muita preocupação que os nossos agricultores, principalmente os do Rio Grande do Sul, estão sendo iludidos
por empresas e por pseudorrepresentantes do povo, por entidades
comprometidas com as multinacionais, que se manifestam favoráveis à plantação de soja transgênica sem analisar as consequências
que os agricultores poderão sofrer.
Não estou manifestando-me aqui por ser simplesmente contra
os transgênicos, mas por ter, como representante do povo, a responsabilidade de discutir e de decidir, junto com meus pares, o futuro dos agricultores e dos consumidores em nosso país. Vão querer
prender todos os nossos agricultores, pois, ao comprar sementes
transgênicas, o agricultor assina um contrato por força do qual não
pode reutilizar as sementes. (....)
Sr. Presidente, isso é um absurdo. Os agricultores sempre guardaram suas sementes para o próximo ano. Mas estamos vendo que
os rumos que estão querendo impor-nos são só de ida, pois o agricultor fica escravo das empresas. Para podermos decidir sobre as
sementes transgênicas no Brasil, temos que analisar as consequências econômicas que elas vão proporcionar (...)
Sr. Presidente, esta é a denúncia que faço. Enquanto há os que
defendem os transgênicos dizendo estarem ao lado do agricultor,
defendemos que se debatam os transgênicos com seriedade e responsabilidade, porque realmente estamos ao lado do agricultor e
queremos evitar que sofram consequências desse tipo. Se a notícia
for verdadeira, a Monsanto poderá mandar prender todos os agricultores do Rio Grande do Sul, por estarem guardando sementes.108

Vinte dias antes, também no Plenário da Câmara dos Deputados, e
da mesma forma, discutindo a mesma Medida Provisória nº 113 (que
deu origem à Lei nº 10.688, de 13/6/2003), Adão Pretto dera uma demonstração de sua disciplina partidária, sua solidariedade com os agricultores de sua terra e seu não sectarismo político ao defender a aprovação da medida provisória como uma solução para um problema de
fato: a existência de grande produção de soja transgênica nas lavouras
108

DCD de 4/6/2003, p. 25002.
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brasileiras, fruto do descaso e da falta de fiscalização dos últimos anos
da administração federal anterior:
Sras. e Srs. Deputados, vamos votar a medida provisória do jeito como veio. Depois teremos tempo para discutir o projeto que o
governo enviar a esta Casa. Vamos ter mais prazo para travar esse
debate.
(...) Não condeno o agricultor que planta soja transgênica. Qual
é o agricultor que não faz aquilo que acha ser bom? O pequeno
agricultor está descapitalizado. Aquilo que ele planta fica empatado,
dá prejuízo. Lucro, faz anos que ele não tem. Então apareceu essa
propaganda de que com a soja transgênica se produzia mais e se
conseguia mais renda.
Os senhores talvez não estejam lembrados, mas na época das
eleições, quando estávamos todos envolvidos na campanha eleitoral, a Monsanto fazia propaganda para os transgênicos na televisão,
no horário nobre. O governo nada fez, apesar de ser crime fazer
publicidade de produto proibido por lei.
A soja foi plantada e o governo do Rio Grande do Sul foi colocado contra a parede. E agora? Vão queimar toda a soja do Rio
Grande ou grande parte dela? Em outros estados ela também está
sendo cultivada.
O governo Lula teve de ceder. Mandou-nos esta medida provisória. Vamos aprová-la agora, para depois debatermos sobre os
transgênicos.109

Entretanto, embora aceitando aprovar essa medida provisória e defendendo-a, Adão sofreu uma derrota, meses mais tarde. A promessa
era de que o assunto “soja transgênica ilegal” esgotar-se-ia ali, com a
solução dada por aquela medida provisória. E que, a seguir, o governo
encaminharia projeto de lei para uma nova Lei de Biossegurança, que
regulamentaria, de vez, o tema.
Todavia, antes que isso ocorresse, o governo – pressionado, de novo,
pelos ruralistas e agricultores que, descumprindo as determinações
da lei, guardaram e plantaram sementes de soja transgênica, criando,
109

DCD de 15/5/2003, p. 20512.
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portanto, novo fato consumado – editou nova medida provisória (MP
nº 131, de 2003, transformada na Lei nº 10.814, de 15/12/2003) aceitando e legalizando, mais uma vez, a produção que se formava nas lavouras
transgênicas, ainda ilegais.
Adão Pretto não se conformou e, frustrado, reconheceu, de forma
digna e própria de sua grandeza moral, a derrota para os setores hegemônicos que pautavam e direcionavam as políticas agrícolas brasileiras:
Vou falar sobre tema que tem ocupado todos os espaços atualmente: os transgênicos. No meu estado, Rio Grande do Sul, dizem
que tenho posição contrária aos agricultores por ser contra a liberação desse produto. Sr. Presidente, prezados colegas, ainda tenho
calos nas mãos por causa do cabo da enxada; tenho filhos na roça
e em toda a minha trajetória política venho defendendo melhores
dias para os agricultores. Se eu considerasse o transgênico bom
para os agricultores, por que razão eu seria contra eles? Tenho essa
posição, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para defender os
agricultores, por isso me considero derrotado pela medida provisória do governo. Mas estou de consciência tranquila. Lutei e lutarei
até o fim para que a medida não vigore, para que os agricultores e o
país não tenham prejuízo. (...)
O Brasil estava liderando o mercado mundial da soja, haja vista
haver três países que mais produzem esse grão: os Estados Unidos,
a Argentina e o Brasil, sendo que os dois primeiros estão com a
lavoura contaminada. A União Europeia e os chineses não querem
mais comprar soja transgênica. Então procuram o Brasil. É por isso
que na última safra a soja brasileira teve preço mais elevado.
Agora, com a liberação da transgenia, vamos voltar, como diz o
gaúcho, à estaca zero. O nosso produto ficará igual ao dos outros
países, e os europeus terão de comprar transgênicos. Não há outra
opção. E vão comprar de quem? Dos Estados Unidos, que podem
vender por preço menor, tendo em vista que têm grande subsídio, o
que não é o caso de nosso agricultor.
Assim sendo, Sr. Presidente, prezados colegas, estamos com
a consciência tranquila, porque agora, lamentavelmente, nossos
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agricultores precisarão ter prejuízo para compreenderem que tínhamos razão. É por isso que somos contrários ao transgênico.110

Adão Pretto também se empenhou na defesa das rádios comunitárias. Julgava que elas eram instrumentos de maior transparência e democracia, por propiciarem maior nível de informação à população e
de difusão da cultura popular. Apresentou projeto de lei (PL nº 796 de
2003) objetivando descriminalizar a operação destas rádios. Referido
projeto ainda tramita, apensado ao PL 4.549, de 1998. Além disso, por
várias vezes, incluiu o tema das rádios comunitárias em seus pronunciamentos de Plenário e em suas gestões junto aos ministérios.
Da mesma forma, notabilizou-se pela mobilização, proposição e
defesa de alterações nas leis no sentido de ampliar os direitos previdenciários dos trabalhadores e, especificamente, das trabalhadoras rurais.

Lançamento na Câmara dos Deputados da campanha Nenhuma Trabalhadora Sem
Documento. 7/7/1997. Foto de Chica Picanço.

Também, sem que isso tivesse importância na discussão de proposição legislativa, abordou o tema da defesa agropecuária nos casos que
envolveram os surtos de febre aftosa no Rio Grande do Sul. À época,
com o estado governado por seu partido e o governo federal em campo
político oposto, saiu, de forma candente, em defesa da política estadual:
110

DCD de 13/10/2003, p. 51847.
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(...) protocolei na sexta-feira, no Supremo Tribunal Federal,
notícia de ocorrência de crime de responsabilidade e de crime comum praticados pelo ministro da Agricultura e do Abastecimento,
Pratini de Moraes, no tratamento da questão da febre aftosa no estado do Rio Grande do Sul.
(...) Sr. Presidente, a recusa clara e criminosa do ministro em tomar ou permitir que o estado tome medidas sanitárias necessárias
à prevenção e ao combate da febre aftosa no estado do Rio Grande
do Sul atenta contra esses princípios exigidos dos administradores
públicos.111

Em outro momento, havia sido ainda mais enfático e agressivo:
Desde então, o governo do Rio Grande, por meio da Secretaria
de Agricultura, vem tentando junto ao Ministério da Agricultura
seja liberada a vacinação do nosso rebanho. Mas o ministro Pratini
de Moraes, sempre com o pé trancado, não permitia que o governo
do estado fizesse isso. S.Exa. ficou sozinho. A comunidade do Rio
Grande, pequenos e grandes produtores, companheiros do ministro, estavam a fim de vacinar seu rebanho. (...)
Com toda a onda de corrupção que atinge o Brasil – não vou afirmar, mas posso dizer – estou desconfiado de que a Sadia e a Perdigão
têm muito interesse em que o Rio Grande não vacine seu gado.
Será que não foi essa a conversa que tiveram com o Sr. Ministro
da Agricultura? Não há outra explicação. Qual explicação o ministro pode dar, se ficou “solito” contra todo o povo do Rio Grande,
contra todos os partidos, mantendo-se firme em não permitir a
vacinação?112

Assim era, portanto, o deputado federal Adão Pretto. Destemido,
firme e franco. Muitas vezes irônico. Noutras, a maioria, bem-humorado
e gracejador. Mas com uma marca muito forte, reconhecida por todos:
a coerência e a firme convicção de que seu papel fundamental era o de
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DCD de 30/5/2001, p. 24913.

112

DCD de 9/5/2001, p. 19093.
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apoiar os movimentos sociais e proteger os pequenos agricultores, os
trabalhadores e trabalhadoras rurais. Não se afastou desse rumo, nunca.
Em sua simplicidade, pouca instrução formal e pequena estatura física, deu ao Brasil uma demonstração de grandeza de alma, de espírito
de luta, bravura e de competência para argumentar e lutar em favor dos
excluídos e em prol de uma nação mais justa.
Ele faz falta ao país, mas sua lembrança e exemplo ainda iluminam
– e iluminarão – a luta em defesa dos excluídos, dos sem-terra e dos
agricultores familiares.
Ficou o silêncio. E a recordação. O sentimento em torno da ausência deste grande brasileiro que foi Adão Pretto foi registrado, de forma
expressiva, por Guilherme Cassel e por Luci Choinacki:
Guilherme Cassel – E há uma coisa sobre o Adão que talvez
tenhamos que destacar: há um silêncio na Câmara depois do Adão.
Não ficou ninguém para fazer o papel dele, para se expressar do
jeito dele (...) Que esteja lá para botar a cara, para brigar, para fazer
o combate. Não existe. Há um silêncio. Sob esse ponto de vista, o
Adão é insubstituível.113
Luci Choinacki – Acredito que muitas outras pessoas virão, mas
essa imagem bonita, essa imagem forte, essa imagem de sensibilidade e de ousadia está na minha memória, na mente, em tudo que...
Quando o nome dele é lembrado, recordo todos esses momentos
importantíssimos que nós vivemos, os lugares a que fomos. Fizemos
parte, de modo muito próximo, da caminhada dos direitos, dos movimentos sociais, principalmente do movimento sem-terra e do movimento das mulheres camponesas, agricultoras. Nós trabalhamos
muito juntos. São memórias muito fortes e muito boas. Não tenho
memória ruim. Só memórias boas, fortes e corajosas. Se houvesse
muita gente com essa força de olhar o Brasil, olhar o mundo, olhar a
humanidade... Não olhar só a próxima eleição, o que vai acontecer;
terminar uma eleição e já preparar a outra. Que seja a consequência
de uma política, de um direito, de um merecimento. Na política também temos de merecer representar os nossos, e Adão merecia sempre
representá-los, nesse sentido tão grande da vida.114
113

Guilherme Cassel, em depoimento para este Perfil.
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Luci Choinacki, em depoimento para este Perfil.

PARTE III

CRONOLOGIA DOS
PRINCIPAIS FATOS
DA VIDA POLÍTICA E
PARLAMENTAR DE
ADÃO PRETTO
(Com base nos discursos do deputado, nos depoimentos colhidos
para este Perfil e em alguns fatos marcantes na vida política nacional.)

Perfis Parlamentares Adão Pretto

O principal objetivo da tabela que se segue é organizar as informações e indicações constantes dos discursos do deputado Adão Pretto.
Não se trata de uma cronologia dos principais eventos da luta pela terra
no período ou da história do MST, mas simplesmente de uma apresentação dos principais acontecimentos que Adão noticiou ou dos quais
fez parte. Os eventos registrados são aqueles que, ao longo de sua vida
parlamentar, foram por ele destacados em tribuna, com os termos e
dados que ele mesmo apresentou. Os registros sobre o período anterior à chegada de Adão ao Parlamento foram retirados dos depoimentos colhidos para este Perfil e do livro de Carter115. Para melhor situar
os acontecimentos, adicionamos à tabela, assinalados em cinza, alguns
registros de fatos relevantes para a compreensão da trajetória política
de Adão. As datas indicadas na terceira coluna referem-se a discursos
de Adão na Câmara dos Deputados, publicados no Diário da Câmara
dos Deputados; alguns poucos discursos foram publicados no Diário do
Congresso Nacional, indicados pela sigla DCN; são citados também alguns discursos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, caso
em que ao lado da data colocou-se a sigla AL. A referência é feita pela
data de publicação do discurso, de modo a facilitar o acesso para os
interessados.116

115

CARTER, Miguel (org.). Combatendo a desigualdade social: o MST e a reforma agrária no Brasil. São
Paulo: EdUnesp, 2010.

116

Entrar na página da Câmara, www.camara.gov.br, no link Estudos e publicações, clicar em Diários
da Câmara (e correlatos); a seguir, em Pesquisa Anual-Calendário. Nesta página, em coleções,
selecionar Diário da Câmara dos Deputados (ou Diário do Congresso Nacional, nos casos indicados) e depois o ano desejado. Abre-se, então, o calendário, com link para todos os dias desse
ano em que o Diário publicou atas das sessões (a publicação em geral ocorre no dia seguinte ao
da sessão).
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Quadro elaborado a partir dos 906 pronunciamentos em plenário, completado com informações retiradas dos depoimentos e da
bibliografia pertinente
DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Nascimento de Adão,
18/12/1945

em Coronel Bicaco
(RS).
Adão entra para a diretoria do Sindicato dos

1979

Trabalhadores Rurais
de Miraguaí.
Acampamento em Ronda

Abril

Alta, na Encruzilhada

de 1981

Natalino, na entrada da
Fazenda Macali.1

Adão visita e organiza
campanha de solidariedade aos colonos, em
sua cidade, Miraguaí
(RS).

Sindicalistas rurais fazem
campanha dentro da Fetag
Julho
de 1981

e da Contag para que o Dia
do Agricultor seja em solidariedade aos trabalhadores

Adão é um dos líderes
desta movimentação.

acampados na Encruzilhada
Natalino.
Dia do Agricultor. Grande ato
com pelo menos 15 mil pesso-

25/7/1981

as2 na Encruzilhada Natalino.

Adão se apresentou

Presidentes da Fetag-RS e da

cantando uma trova

Contag estão presentes.

com o filho Edegar.

Neste ato foram tiradas reivindicações e uma comissão

Adão fez parte da co-

para levá-las ao governador. O

missão.

Coronel Curió, enviado para
dispersar o movimento, observa à paisana.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Em Porto Alegre, os colonos
que estão levando as reivindicações, acompanhados por
26/7/1981

Adão não recua e parti-

dirigentes da Fetag-RS, são re-

cipa da resistência à re-

cebidos por um forte aparato

pressão e do movimen-

militar. O governador Amaral

to de luta pela terra.

de Souza não recebe os colonos. Fetag-RS recua.
Agosto de
1981

Movimento da Encruzilhada
Natalino é enquadrado na Lei
de Segurança Nacional.
Discurso de Adão (já
deputado federal) regis-

Coronel Curió se retira sem
Setembro
de 1981

tra o arrependimento

conseguir dispersar o movimento. 250 famílias, contudo,
aceitaram sair do acampamento e ir para o Mato Grosso.

14/8/1992

de algumas dessas
pessoas que aceitaram
a transferência e foram
abandonadas à própria
sorte no Mato Grosso.

20 mil pessoas tomam parFevereiro
de 1982

te da Romaria da Terra, na
Encruzilhada Natalino (se-

Adão está presente.

gundo o jornal Zero Hora de
24/2/1982).
Adão participa, jun-

Julho

Encontro das CEBs em

de 1983

Canindé, no Ceará.

tamente com Salete
Campigotto (educadora
do MST que foi entrevistada para este Perfil).

Adão passa a ser vice1983

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais (STR)
de Miraguaí.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

170 famílias que permaSetembro

neceram acampadas na

de 1983

Encruzilhada Natalino são
assentadas.
Assembleia Estadual de

Dezembro

Trabalhadores Sem Terra em

de 1983

Três Passos (RS), preparatória
para o Encontro Nacional.
Fundação oficial do MST, no

22/1/1984

primeiro Encontro Nacional
de Sem-Terra, em Cascavel
(PR).
Presidente do STR de

1985

Miraguaí é afastado, e Adão
passa a ser o presidente.
Ocupação do Banrisul, em

1985

Miraguaí, para pedir a renego-

Ato é comandado por

ciação das dívidas dos peque-

Adão, à frente do STR.

nos agricultores.3
Maio

O presidente Sarney anuncia

de 1985

reforma agrária massiva.

Ocupação da Fazenda
Annoni: primeira grande
29/10/1985 ocupação de terra – a
maior e mais bem planejada do Brasil até então.4
Fevereiro
de 1986

Ocupação do Incra, em POA.5

Adão participa.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Marcha sobre Porto Alegre,
de 27 dias: a Romaria da Terra
Maio e

Prometida. Em POA, são

junho de

recebidos pelo prefeito Alceu

1986

Collares e por 30 mil pesso-

Adão participa.

as. Ocupação da Assembleia
Legislativa.6
Setembro
de 1986

Termina ocupação do Incra e
da Assembleia.
Adão Pretto se elege para a
Assembleia Legislativa, pelo
PT.
Na Bahia, elege-se deputado

15/11/1986 estadual Alcides Modesto; no
Paraná, Pedro Tonelli (ambos
também ligados à Pastoral
da Terra); e em SC, Luci
Choinacki.
1º discurso como
31/1/1987

Adão toma posse na
Assembleia Legislativa do RS.

deputado estadual,
12/2/1987 (AL)

publicado no Diário
da Assembleia do dia
29/5/1987.

1/2/1987

Instalação da Assembleia
Nacional Constituinte.
Construção das barragens de

Adão convoca colegas

Machadinho e de Itá, no Alto
1987

Uruguai, em que se previa o
desalojamento de milhares de
pessoas.

25/2/1987 (AL)

deputados para lutarem
juntos contra a construção dessas barragens.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Encontro de dirigentes de
sindicatos rurais de 30 municípios da região do Alto
Uruguai. É feito um levantamento de agricultores em
11/3/1987

situação precária, sendo con- 15/3/1987 (AL)
tabilizadas 4.351 famílias que
estariam vendendo as terras
e deixando o campo, pela
impossibilidade de continuar
produzindo.
Grande mobilização da região
de Adão: ocupação de bancos,
Adão cobra presença

dos trevos, das escolas, exigin30 e
31/3/1987

dos demais deputados

do moratória das dívidas. No
ato organizado em Sarandi,

7/4/1987 (AL) no apoio ao movimento.

em um trevo, um caminhão
atropela e mata três pessoas,
entre as quais a assentada
Roseli Nunes da Silva.7
Assassinato de Paulo Fonteles,

11/6/1987 suplente da Constituinte e advogado dos sem-terra no Pará.
Fazendeiros da UDR tentam
16/6/1987

impedir trabalhadores rurais
de entrar no Congresso, em

18/6/1987 (AL)

Brasília.
Assassinato de Augustinho
25/6/1987 Leite, líder sindical de Tibiras 26/6/1987 (AL)
(MA).
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Instalada CPI da Violência
no Campo, na Assembleia
Legislativa, por iniciativa de
Adão. Um dos principais objetivos é apurar as circunstâncias do acidente em Sarandi. A
CPI, presidida por Adão, funcionou até o dia 23/11/1987,
30/6/1987

ouvindo autoridades como o
secretário de Segurança do RS,
Paulo Drago, o comandante
da Área Militar com sede em
Passo Fundo, coronel Valter
Stocker, religiosos, dirigentes
do MST e da UDR, o motorista que provocou o acidente,
entre outros. O relator foi o
deputado Mário Limberger.
Adão participa dando
apoio e é processado

22/7/1987

Invasão da Fazenda Juvenal,

23/7/1987 ,

pelo proprietário da

em Cruz Alta. Cinco dias de

10/8/1987,

fazenda, em março

conflito.

12/8/1987 (AL)

8

de 1988 (notícia no
Jornal do Comércio de
24/3/1988).

Colonos em Porto Alegre
10 e

cobram posição do governo

11/8/1987

do estado sobre a reforma
agrária.

12/8/1987 (AL)
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Manifestações em POA
são reprimidas duramente
20/8/1987

com agressões, inclusive a

25/5/1987 (AL)

deputados estaduais (Selvino
Heck e José Fortunatti, do PT).
Setembro
de 1987

Presidente Sarney fecha o
Incra.

21/10/1987(AL)

Discurso critica medida.

Sessão solene da Assembleia
6/10/1987

Legislativa em que Adão
recebe o Prêmio Springer de

6/10/1987 (AL)

Deputado Destaque do Ano.
Aprovado na Assembleia
12/11/1987

Legislativa o Projeto do
Seguro Agrícola (PL 7/1987).
Vigília e jejum na Esquina
Democrática, em Porto

27/1/1988

Alegre, pela reforma agrária. 27/1/1988 (AL)
O deputado estadual Erani
Müller é um dos jejuadores.

5/2/1988

Governador Pedro Simon veta
Projeto do Seguro Agrícola.
Mobilização nacional de agri-

6/4/1988

cultores, em 18 estados, pela
redução dos juros bancários e

6/4/1988 (AL)

renegociação das dívidas.
Assembleia aprecia o veto
do governador ao Projeto
7/4/1988

do Seguro Agrícola. O veto
é mantido, apesar da forte
mobilização dos agricultores e
presença na Assembleia.

Adão anuncia a entre7/4/1988 (AL)

ga de abaixo-assinado
a favor do projeto, com
treze mil assinaturas.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Adão relata viagem a
Imperatriz e Santa Luzia, no
Maranhão, onde participou de
13/4/1988 ato para proteger a vida do lí- 13/4/1988 (AL)
der camponês Luiz Villanova,
candidato a prefeito, ameaçado de morte.
Prisão de Ilvo Fibbe, agricultor de Coxilha do Ouro, por
21/4/1988

problemas decorrentes de

21/4/1988 (AL)

contrato de crédito rural, com
o banco.
Cinco mil agricultores
ocupam a praça da Matriz,
17/5/1988

reivindicando apoio para a
agricultura familiar, condições
de crédito etc.
Dia Nacional de Protesto

19/5/1988

por uma Sociedade sem
Manicômios, no Hospital São

19/5/1988 (AL)

Pedro em Porto Alegre.
Setembro
de 1988

Caravana de trabalhadores
rurais, com 7 mil pessoas, em
Brasília.
Votação do artigo sobre re-

4 e 10/5/1988 forma agrária na Assembleia 11/8/1988 (AL)
Nacional Constituinte.
5/10/1988
19/10/1988

Promulgada a nova
Constituição Federal.
Violência no campo, no
Maranhão.

20/10/1988 (AL)

COMENTÁRIOS
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DATA DO
DATA

26/10/1988

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Instalação da Assembleia
Constituinte Estadual (RS).
Eleições municipais, com destaque para o crescimento de
partidos de esquerda, sobre-

15/11/1988 tudo nas maiores cidades do
país. PT ganha prefeituras de
Porto Alegre e de Ronda Alta,
na região de Adão.
Em Sarandi, Rondinha,
Palmeira das Missões,
Constantina e Ronda Alta, as
20/12/1988

agências do Banco do Brasil
são bloqueadas pelos agricul-

20/12/1988 (AL)

tores, que pedem o pagamento
da safra de trigo e a anistia da
correção monetária.
27/12/1988 Assassinato de Chico Mendes. 27/12/1988 (AL)
Violência da polícia do estado
2/3/1989

contra agricultores, em Santa

2/3/1989 (AL)

Cruz do Sul (RS).
Ocupação da Fazenda Santa
Elmira, em Cruz Alta.
Resistência ao despejo provoca brutal repressão. 400
16/3/1989

trabalhadores rurais e lideranças (incluindo frei Gorgen) e
cinco policiais são feridos.
Grande indignação na opinião
pública. Bispos católicos do
RS condenam repressão.

Ver separata do gabinete de Adão sobre o
assunto.

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Colonos em greve de fome
em Porto Alegre. É tentada a realização da greve na
Assembleia, mas seu presidente proíbe. Deputados
Abril

Adão Pretto e Erani Müller

de 1989

oferecem seus gabinetes, na

19/4/1989 (AL)

Assembleia, mas o presidente volta a impedir e fecha a
Assembleia, suspendendo
os trabalhos, inclusive da
Constituinte estadual.
Arbitrariedades na AL contra
19/4/1989

colonos e contra o próprio

19/4/1989 (AL)

Adão.
Mobilização de agricultores
30/8/1989 gaúchos, em Itaituba-PA, pelo 30/8/1989 (AL)
asfaltamento de estrada.
É promulgada a
3/10/1989

Constituição do Estado
do Rio Grande do Sul.
Chegada de dois mil agricultores a POA, recebidos por
Adão. Manifestação pela regu-

24/10/1989

lamentação dos dispositivos
constitucionais sobre previdência rural e pela negociação
das dívidas.

Adão relata dificuldades que presenciou da
vida desses agricultores
na Amazônia.
Adão participou de
sua elaboração como
deputado estadual
constituinte.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Violência da Brigada Militar.
Junho
de 1990

Adão alerta para possível
violência na ocupação da

7/6/1990 (AL)

Fazenda Capela, em Capela
(RS).
Ocupação da Fazenda Capela.

Junho
de 1990

Adão viaja com o secretário

8/6/1990 e

da Agricultura para interme- 12/6/1990 (AL)
diar os conflitos.
Integrante do MST é ferido à

Junho

bala, com gravidade, durante

de 1990

marcha pacífica, perto de
Cruz Alta.9

8/8/1990

Ato público em POA, com

21/8/1990 (AL)

confronto entre polícia e sem-

Discursos na

terra. Morre um brigadiano,

Câmara:

72 pessoas ficam feridas.

20/4/1991,

Quatro colonos são presos,

5/6/1991,

acusados do crime e ficam 17

8/8/1991,

meses presos sem julgamento.

5/12/1991

Adão Pretto é eleito deputado
federal. Elegem-se, também,
Outubro
de 1990

na Bahia, Alcides Modesto;
em Santa Catarina, Luci
Choinacki; no Paraná, Pedro
Tonelli; no Pará, Valdir
Ganzer.

1º/2/1991

Adão Pretto é empossado
deputado federal, em Brasília.

Adão organiza manifesto de apoio aos colonos presos, entre outras
ações de solidariedade.

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Mobilizações de agricultores
endividados pela estiagem,
Março
de 1991

para empréstimo do gover-

15/3/1991,

no, em Panambi e em Porto

5/4/1991

Alegre (acampamento na praça da Matriz).
8, 9 e

Mobilizações pela terra em

10/4/1991

várias partes do RS.

5/4/1991

Trabalhadores rurais ocupam
Abril
de 1991

Fazenda São Pedro, em Bagé.
Juiz nega reintegração de pos-

17/4/1991

se pedida pelo proprietário e
sofre ameaças de morte.

7/6/1991

Assassinato de agricultor na
Fazenda São Pedro, em Bagé.

7/6/1991

Agricultores de Tocantins
10/6/1991

ocupam Ministério da

14/6/1991

Agricultura em Brasília.
21/6/1991

Prisão de sete agricultores no
Pará.

21/6/1991,

Adão denuncia gram-

28/6/1991,

pos ilegais nos telefones

16/8/1991

dos presos.

Votada na Câmara dos
Julho

Deputados a lei complementar

de 1991

que regulamenta a aposenta-

10/6/1992

doria das trabalhadoras rurais.
SOS Agricultura –
Manifestações em defesa
5/8/1991

do pequeno agricultor, em
Panambi e em Porto Alegre,
na praça da Matriz.

6/8/1991
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Comissão externa da Câmara
dos Deputados, constituída a
7/8/1991

pedido de Adão Pretto, visita

8/8/1991

os colonos presos em Porto
Alegre.
Audiência com ministro da
Agricultura, governador do
RS, Alceu Collares, deputados
estaduais e representantes dos
12/8/1991

agricultores, com entrega de

16/8/1991

proposta do MST de suspender as invasões e confrontos
em troca do assentamento de
2.400 famílias.
Agosto

Prisões de sem-terra em vá-

de 1991

rios estados: RS, MT, MA.

8/8/1991

CDH da AL-RS denuncia
situação de mais de duas
Agosto

mil famílias em regime de

de 1991

escravidão, trabalhando para

23/8/1991

a multinacional Tanaka, em
Encruzilhada do Sul (RS).
Caminhada de 800 famílias
de sem-terra em direção a
Maceió. Acampamento em
frente à sede do governo.
29 e

Ocupação no município de

30/9/1991

São Gonçalo (RN); em São
Paulo 670 famílias fazem uma
marcha; 800 marcham de Bagé
e Palmeira das Missões até
Porto Alegre.

2/10/1991

COMENTÁRIOS

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

Outubro

Caminhadas e atos pela terra

de 1991

em todo o Brasil.

DISCURSO
(data de sua
publicação)

10/10/1991

MST e CPT recebem em
2/10/1991

Estocolmo, Suécia, o Prêmio

3/10/1991,

Nobel Alternativo, concedido

9/10/1991

pela Fundação Direito à Vida.
Audiência de Adão com preOutubro
de 1991

sidente do Banco do Brasil e
com o ministro da Economia
sobre o endividamento dos
pequenos agricultores.
Ações em todo o país, reivindicando reforma agrária,

16 a
18/10/1991

crédito agrícola e libertação

10/10/1991,

dos quatro presos em Porto

25/10/1991

Alegre. Caminhada de 500 km
e atos em Porto Alegre.
Negociações sobre assentamentos de reforma agrária
no estado com governador
Outubro

Collares são interrompidas

de 1991

por uma ação de ocupação de

25/10/1991

uma Estação Experimental do
estado, cuja autoria é negada
pelo MST.
UDR publica mensagem de
guerra ao MST no jornal de
30/10/1991

São Gabriel. No mesmo dia,
é explodida bomba na casa
de padre que apoiava o movimento.

31/10/1991

COMENTÁRIOS
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Adão protocola processo con12/11/1991 tra rolagem da dívida de usi-

13/11/1991

neiros, na Procuradoria-Geral.
Novembro
de 1991
18/11/1991

Sancionada lei complementar
que trata da aposentadoria do

10/6/1992

trabalhador rural.
Sessão solene em homenagem
ao MST, requerida por Adão.

19/11/1991

Libertação dos quatro colonos
5/1/1992

acusados pela morte do solda-

15/1/1992

do Valdeci, em 1990.
Maio
de 1992
Junho
e julho
de 1992

Jornada Nacional de Luta dos
Trabalhadores Rurais.

7/5/1992

Violência no RN.
PL nº 11/1991 (regulamentando a reforma agrária) é discutido e votado na CD, sendo
enviado ao Senado.

23/6/1992 (DCN),
27/6/1992 (DCN),
17/7/1992

Julgamento dos acusados
pela morte do brigadiano em

No discurso de 25/9,

POA. São julgados inocentes

17/6/1992,

do crime por falta de provas,

24/6/1992,

mão da imunidade

mas condenados a oito anos

1º/7/1992,

parlamentar para se de-

24/6/1992 de prisão por ter “contribuído

8/7/1992,

clarar culpado por lutar

para a morte do brigadiano”.

25/9/1992,

pela reforma agrária, o

500 agricultores vão a POA e

7/3/1996,

mesmo crime pelo qual

junto com representantes de

6/3/1997

foram condenados os

três mil entidades se apresen-

Adão diz que abrirá

colonos.

tam como culpados.
Adão elogia e apresenta

Juiz de Nonoai nega reintegra19/11/1992 ção de posse para proprietários de terra ocupada.

25/11/1991

decisão de juiz Dilso
Domingos Pereira para
publicação nos anais.

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

Novembro
de 1992
Novembro
e dezembro
de 1992

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Ocupação em São Miguel das
Missões (RS). É assassinado

27/11/1992

outro sem-terra.
Projeto regulamentando a re-

5/11/1992,

forma agrária (PL nº 11/1991)

25/11/1992,

volta do Senado. Debate na

3/12/1992,

comissão e em Plenário.

18/12/1992

Prossegue discussão sobre PL
nº 11/1991.
Janeiro

Adão anuncia o jejum de 48

de 1993

horas de 200 agricultores ope-

14/1/1993

rários e religiosos, em nove
cidades do RS.
27/1/1993

É votado o PL nº 11/1991,

28/1/1993 (DCN

que regulamenta a reforma

– dois discursos

agrária.

no dia)

Enfrentamento com UDR e
16/3/1993

polícia em Júlio de Castilhos.

18/3/1993,

Adão está presente e é ame-

6/5/1993

açado.
Dois agricultores da direção
17/3/1993

nacional do MST e um frei
franciscano iniciam greve de

18/3/1993

fome pela reforma agrária.
12/8/1993
Setembro
de 1993

Mobilização pela reforma
agrária em Natal (RN).

12/8/1993 (DCN)

Caravana de trabalhadoras
rurais chega ao DF e pede o

1º/9/1993

direito à licença gestante.
Adão denuncia que o

Setembro Ocupação da Fazenda Capela,
de 1993

em Capela de Santana (RS).

29/9/1993

Exército estaria sendo
convocado para retirar
os agricultores.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

1º Encontro Nacional pela
Reforma Agrária, em Lagoa
11/11/1993

Vermelha (RS). Presentes

11/11/1993

representantes de 204 municípios.
Novembro Agricultores ocupam Incra em
de 1993

POA, pedindo assentamentos.

26/11/1993

Encerra-se em Londrina a
Março

Caravana da Cidadania, pro-

de 1994

movida por Lula em sua cam-

2/3/1994

panha para a Presidência.
Adão denuncia que, se
Prisão em Londrina de José
15/4/1994

Rainha, acusado de crime no

Rainha for transpor15/4/1994

Espírito Santo.

tado para o Espírito
Santo, corre risco de
vida.

Audiência com o ministro
15/6/1994

da Marinha, em que o MST
convida o ministro a conhecer

15/6/1994

acampamentos do movimento.
1º/2/1995

Posse de Adão como deputado
federal (2º mandato).
PT fica pela primeira (e única) vez com a presidência da

Março

Comissão de Agricultura e

O presidente é Alcides

de 1995

Política Rural da Câmara dos

Modesto (PT-BA)

Deputados, o que gera forte
reação da bancada ruralista.
Reunião da Central dos
22/3/1995

Movimentos Populares, em
Brasília.

22/3/1995

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

É criada a Subcomissão da
27/4/1995

Agricultura, sob controle da

27/4/1995

bancada ruralista.
Adão, pelo Núcleo Agrário do
4/5/1995

PT, apresenta projetos sobre
endividamento e crédito para

5/5/1995

pequenos agricultores.
É lançado na Câmara
11/5/1995

dos Deputados o livro da
Comissão Pastoral da Terra

11/5/1995

sobre violência no campo.
É lançado na Câmara o movimento Grito da Terra, com
25/5/1995

a presença de lideranças da
Contag, das Fetag de vários

25/5/1995,
9/6/1995

estados, do MST.
Massacre no despejo dos co9/8/1995

lonos da invasão da Fazenda
Santa Elina, em Corumbiara,
Rondônia.

20 a

Congresso Nacional do

25/8/1995

Movimento dos Sem-Terra.

24/8/1995
Setembro
de 1995

Outro conflito de terra em
Rondônia, com mais vítimas.

10/8/1995,
11/8/1995 e
24/8/1995
10/8/1995
24/8/1995

Ocupação da Fazenda
Boqueirão, em Cruz Alta

14/9/1995

(RS)10.
FHC vincula o Incra à
Presidência da República, ti-

Setembro
de 1995

rando da presidência Brazílio
de Araújo Neto, acusado pelo
MST de fazer parte da UDR.
Francisco Graziano é empossado no cargo.

29/9/1995

Adão elogia a atitude
de FHC.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Comissão de Agricultura re4/10/1995 jeita projeto de financiamento

6/10/1995

para o pequeno agricultor.
Prisão de quatro integrantes
1º/11/1995

do MST, em São Paulo, entre

1º/11/1995,

os quais Diolinda Alves de

2/11/1995

Souza e Márcio Barreto.
Oito mil pequenos agricultores arruinados pela estiagem
fazem acampamento em

Janeiro
de 1996

Sarandi, pedindo a anistia

18/1/1996,

de dívidas e um auxílio mo-

26/1/1996,

Adão critica duramente

netário (possivelmente o 1º

1º/2/1996,

a forma como Brito

acampamento de agricultores

7/2/1996,

conduz o problema.

“com” terra).

27/3/1996,

Inúmeras negociações são

8/5/1996

realizadas por Adão e pelo governador Antônio Brito com o
governo federal, envolvendo a
liberação de recursos.
Agricultores ocupam a delegacia do Ministério da Fazenda

31/1/1996

Adão declara na im-

em Porto Alegre (RS).

prensa que “isto só

Repressão dura da manifes-

pode ser brincadeira.

tação dos agricultores (57 feridos). Governo FHC diz que

31/1/1996,
1º/2/1996

É um absurdo: pessoas
são feridas, e nós temos

diálogo apenas será retomado

que pedir desculpas”.

se MST e Contag se desculpa-

(FSP, 1º/2/1996, p. 16)

rem pela invasão.
Reúne-se em Brasília o Fórum
Fevereiro

Nacional pela Reforma

de 1996

Agrária e Contra a Violência
no Campo.

2/2/1996

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

Fevereiro
de 1996
Fevereiro
e março
de 1996

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Suicídio de um agricultor, que
responsabiliza a política agrí-

14/2/1996

cola de FHC por seu ato.
Discussão da PEC da
Previdência.

Adão critica a troca de
29/2/1996

tempo de serviço por
tempo de contribuição.

Visita, com Lula, José Dirceu e
Vicentinho, a quatro agricul5/3/1996

tores do MST, presos em São
Paulo, entre os quais Diolinda

6/3/1996,
7/3/1996

Alves de Souza.
Começa Vigília na Câmara
dos Deputados pela soltura
dos presos de São Paulo.
5/3/1996

Participam os deputados
Domingos Dutra, Alcides

7/3/1996,
12/3/1996

Modesto, José Fritsch e João
Coser, além de Adão.
Adão elogia decisão
do Tribunal como uma
12/3/1996 Liberação dos presos pelo STJ.

13/3/1996

lição dos juízes sobre o
que é reforma agrária,
e o apresenta para integrar os anais da CD.

Sessão solene, por requerimento de Adão, em homena27/3/1996

gem a José Gomes da Silva,

27/3/1996

autor do Estatuto da Terra e
ex-presidente do Incra.
Abril
de 1996

Marchas em diversos estados

28/3/1996,

pela reforma agrária, pelo em-

10/4/1996,

prego e pela justiça.

11/4/1996
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Ocupação da Fazenda
18/4/1996

Giacometti, no município de
Rio Bonito (PR), por 3 mil

18/4/1996

famílias.
Massacre em Eldorado dos
Carajás, no Pará. 19 campo17/4/1996

neses, em sua maioria integrantes do MST, são mortos,
muitos executados.

19/4/1996,
20/4/1996,
25/4/1996,
17/5/1996

Grito da Terra Brasil, realizado em todo o país. Em
Brasília, foi tentado um júri
simulado para julgar os res30/5/1996

ponsáveis pelo massacre do

30/5/1996

Pará, no Auditório Petrônio
Portela, mas o presidente do
Senado, Humberto Lucena,
proibiu o evento.
Junho

Ocupação da sede do Incra,

de 1996

em Salvador.

20/6/1996

Encontro nacional de servi28/6/1996

dores do Incra aprova manifesto contra militarização do

29/06/1996

instituto.
30/6/1996

Extensa matéria sobre os semterra na FSP.

3/7/1996

Fórum estadual pela reforma agrária e pela justiça no
18/7/1996

campo, em Porto Alegre.
Seminário sobre posse e propriedade no Núcleo Agrário
do PT, na CD.

18/7/1996

Adão elogia a matéria.

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Ocupação de terras em
Julho

Camaquã e Júlio de Castilhos,

24/7/1996,

de 1996

com a participação de 2.400

8/8/1996

famílias.
11/8 a
11/9/1996

Acampamento Nacional do
Movimento dos Trabalhadores

11/9/1996

Sem Terra, em Brasília.
Votação do PLC 60/1995, que

14/8/1996

dispõe sobre o rito sumário

14/8/1996,

no processo de desapropria-

15/8/1996,

ção de terras, na Câmara dos

22/8/1996

Deputados.
Conflitos entre homens arma8/9/1996

dos e sem-terra, no Pontal do

25/10/1996

Paranapanema.
Adão critica que o goMinistro Raul Jungmann faz

verno quer transferir

Dezembro

seminário nacional sobre re-

responsabilidades do

de 1996

forma agrária com os prefeitos

12/12/1996

recém eleitos.

governo federal para os
municipais, quanto à
reforma agrária.

Tribunal Internacional dos
Massacres de Corumbiara e
Eldorado dos Carajás, pro28/12/1996

movido pela Comissão de
Direitos Humanos, pela OAB
e outras entidades, na Câmara
dos Deputados.

28/11/1996
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Ministro Extraordinário
da Política Fundiária (Raul
Dezembro
de 1996

Jungman) declara que se empenhará para fazer aprovar

5/12/1996

projeto que proíbe vistoria e

Adão critica o pronunciamento do ministro.

posterior desapropriação em
terras ocupadas.
Janeiro
de 1997

MST ocupa sede do Incra em
São Paulo. Ministro Jungmann

23/1/1997

critica fortemente o ato.
Inicia a Marcha Nacional por

17/2/1997

Reforma Agrária, Emprego

Adão destaca esse mo-

e Justiça, saindo de São

vimento como “o mais

Paulo capital, de Governador
Valadares (MG) e de

20/2/1997

pelo MST nos seus 12

60 dias de caminhadas e mo-

anos de existência”.

Governo da Bélgica concede

13/3/1997,

Prêmio Rei Balduíno ao MST.

20/3/1997

Grande ato em Brasília pelo
transcurso de um ano do
17/4/1997

Massacre de Carajás. Chegam

11/4/1997,

à capital os participantes das

16/4/1997,

marchas de sem-terra de várias

23/4/1997

parte do país, algumas percorrendo mais de 3 mil km.
Comboio da Agricultura
7/5/1997

de ações empreendido

Rondonópolis (MT). Previstos
bilizações.
19/3/1997

importante conjunto

Familiar, saindo dos municípios de Soledade e Carazinho
(RS), para Porto Alegre.

9/5/1997

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Decidida a realização do
Ferramentaço, no RS, em
reunião de 50 sindicatos de
trabalhadores rurais, em protesto contra a falta de crédito
25/8/1997

e de seguro agrícola e contra

28/8/1997

a política econômica do governo. Entre as atividades,
uma exposição das máquinas
agrícolas dos agricultores, em
péssimo estado.
Chegada do Ferramentaço
5/9/1997

em Porto Alegre, saído de
Palmeira das Missões, com

10/9/1997

6 mil famílias.
7/9/1997

Passeata dos excluídos, em
POA.

12/9/1997

Audiências, em Brasília, de
35 agricultores, representan9a

do o Ferramentaço, com mi-

12/9/1997

nistro da Agricultura, para

12/9/1997

negociar empréstimo de
30 milhões de reais.
12/9/1997,

17/9/1997

Inicia greve de fome de oito

24/9/1997,

agricultores e lideranças (entre

25/9/1997,

eles Ademir de Moura Rosa e

1º/10/1997,

frei Görgen).

2/10/1997,
3/10/1997

1.000 agricultores chegam a
1º/10/1997

POA para apoiar a greve de
fome e suas reivindicações.

1º/10/1997

COMENTÁRIOS
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Em reunião no Ministério da
Agricultura, costura-se acordo
2/10/1997 para atender reivindicações do

17/10/1997

Ferramentaço. Encerra-se a
greve de fome.
Morre um agricultor,
15/10/1997

Saturnino Santos, baleado no
ES, na ocupação da Fazenda

16/10/1997

Novo Horizonte.
É lançada a linha de crédito
especial de financiamento
16/10/1997 para os pequenos agricultores,
como resultado do movimen-

17/10/1997,
5/12/1997

to Ferramentaço.
2º Cloc (Congresso da
3a

Coordenadoria Latino-

7/11/1997

Americana de Organizações

6/11/1997

do Campo), em Brasília.
20/11/1997

Ocupação do Incra em
Marabá.

Novembro Ocupação da Fazenda Cunha,
de 1997
26/11/1997

no DF.

20/11/1997
20/11/1997

“Marcha dos Sem”, saindo de

19/11/1997,

Montenegro (RS).

26/11/1997

Votação do PLC nº 216/1998
22/1/1998

(Criação do Fundo de Terras

21/1/1998,

e da Reforma Agrária) no

22/1/1998,

Plenário da Câmara dos

23/1/1998

Deputados.
3 a 6/2/1998

9º Encontro Nacional do MST,

23/1/1998,

em Vitória (ES).

30/1/1998

Adão critica que proposta dificulta desapropriação de latifúndios
improdutivos.

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

2 e 3/3/1998
Março
de 1998
11/3/1998

REGISTRO

3.800 famílias ocupam três fazendas improdutivas no RS.

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

4/3/1998

Agricultores despejados pelo
governo Brito dirigem-se a

11/3/1998

Porto Alegre.
Nove anos do Massacre de
Santa Elmira (RS).

13/3/1998
Audiência de parlamentares com os minis-

15 a

Mobilização do MST e peque-

26/3/1998

19/3/1998

nos agricultores.

1º/4/1998

tros Malan, Jungman,
Pedro Parente e Milton
Seligman (presidente
do Incra) para entregar
reivindicações.

Morte de mais dois trabalhaMarço

dores sem-terra, membros da

de 1998

direção estadual do MST no

1º/4/1998

Pará, em Parauepebas (PA).
Militante do MST assassinado
em SC. Câmara de Vereadores
5/4/1998

em Santana do Livramento
(RS) faz rateio para formar

9/4/1998

milícias armadas, para resistir
às ocupações.
Lideranças reunidas em
11/5/1998

Carazinho aprovam Carta ao
ministro da Agricultura pe-

13/5/1998

dindo crédito subsidiado.
Maio
de 1998

Decretada prisão preventiva
de João Pedro Stédile e outros
dirigentes do MST.

14/5/1998
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Dia Internacional de Luta
28/5/1998

pela Saúde da Mulher

29/5/1998

Trabalhadora.
No RS, mais de 2 mil fazenJunho
de 1998

deiros tentam impedir, à força,
que o Incra faça vistoria das

1º/7/1998

áreas para fins de reforma
agrária.

1º/1/1999
1º/2/1999

Posse de Olívio Dutra, governador do RS eleito pelo PT.
Posse de Adão como deputado
federal (3º mandato).
Ocupação no PR, no municí-

Abril

pio de Renascença. Agricultor

de 1999

é assassinado e outro, tortu-

8/4/1999

rado.
Abril
de 1999

Lançamento do programa de
reforma agrária do governo

Maio

Criação do Movimento dos

de 1999

Pequenos Agricultores (MPA).

Maio
de 1999

8/4/1999

Olívio.
6/5/1999

Governo federal acaba com o
Procera (financiamento para

13/5/1999

assentados).
Assembleia Legislativa do RS
aprova seguro agrícola, por
projeto do governo Olívio
Dutra. (É basicamente o mes-

23/6/1999

mo projeto de Adão de 1987,
que havia sido aprovado pela
AL-RS por duas vezes, e por
duas vezes vetado pelos governadores anteriores.)

24/6/1999

COMENTÁRIOS

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Boicote da Farsul e de fazenAgosto

deiros à Expointer. Governo

de 1999

do estado abre a exposição

26/8/1999

para agricultores e assentados.
Setembro
de 1999

Sessão solene na Câmara dos
Deputados: 15 anos de funda-

19/8/1999

ção do MST.
Chega a Brasília a Marcha

7/10/1999

das Comunidades (MST,

6/8/1999,

MPA, pastorais, CNBB), que

1/10/1999,

saiu do Rio de Janeiro no dia

9/10/1999

26/7/1999.
Lançamento do Plano Agrícola

Plano é criticado por

do governo FHC

Adão como a reforma

(fazem parte dele os PL nº
19/1/2000

4.257/1998, sobre classificação de produtos vegetais e

21/1/2000,
28/1/2000

armazenagem).

internacionais.

Paraná. São assassinados dois
trabalhadores, e é denunciada

4/2/2000

Acampamento Nacional de
Março

Mulheres Trabalhadoras

de 2000

Rurais, com mais de 3 mil mu-

15/3/2000

lheres de todos os estados.
Dia Internacional de Ação
Contra Barragens e a Favor

15/3/2000

dos Rios, da Água e da Vida.
3/4/2000

interesses das grandes
empresas nacionais e

a prática de tortura.

14/3/2000

tura, por privilegiar

2.329/2000, sobre
Despejos com violência no
3/2/2000

neoliberal na agricul-

Julgamento de José Rainha,
em Vitória (ES).

1/4/2000
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DATA DO
DATA

17/4/2000

REGISTRO

Sessão de homenagem às vítimas de Eldorado de Carajás.

Maio

Jornada nacional de lutas dos

de 2000

trabalhadores rurais.

Junho
de 2000

DISCURSO
(data de sua
publicação)

18/4/2000
3/5/2000

Decisão da Justiça Federal
favorável à proibição (tempo-

30/6/2000

rária) de soja transgênica.
Congresso do MST – 12 mil

7/8/2000 pessoas reunidas, representan-

10/8/2000

do 23 estados, em Brasília.
Plebiscito sobre dívida externa
2 a 7/9/2000 (organizado pela CNBB e ou-

24/8/2000

tras entidades).
Adão apresenta de projeto reformulando a Lei nº 8.174/1991
18/10/2000

(tributação compensatória
sobre importação de produto
agrícola subsidiado).
STF concede liminar favorável

29/11/2000

a decreto do governo Olívio
sobre fiscalização de transgê-

30/11/2000

nicos.
Assentamento de povos
6/12/2000

indígenas pelo governo do
RS (600 ha ao povo mbyá-

7/12/2000

guarani).
Fórum Social Mundial em
Janeiro
de 2001

Porto Alegre, no qual se dá a
articulação de camponeses de
todo o mundo em torno da
Via Campesina.

31/1/2001

COMENTÁRIOS

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Destruição de campo expeJaneiro
de 2001

rimental de transgênicos,
da Monsanto, liderada pelo

31/1/2001

MST e Bové, durante o Fórum
Social Mundial.
Adão critica que mi-

Governo do estado do RS

nistro da Agricultura,

instala oito barreiras sanitárias
1º/2/2001

na fronteira com a Argentina

2/2/2001,

para impedir entrada de febre

9/2/2001

aftosa. Governo federal é con-

Pratini de Moraes,
ameaçou recorrer à
Justiça e a instâncias
internacionais contra a

tra a medida.

medida.

Jornada de mobilizações (das
Março

mulheres trabalhadoras rurais,

de 2001

pequenos agricultores, sem-

14/2/2001

terra).
40 mil trabalhadoras rurais

Adão encaminha re-

mobilizadas nas capitais dos
estados. Uma das reivindica5 a 9/3/2001 ções é por medidas para facilitar a identificação (a maioria

querimento à Receita
8/3/2001,

pedindo a gratuidade

9/3/2001

do CPF e ao Incra pela
inclusão da mulher

não tem documento que com-

como titular da posse.

prove a profissão).
1.500 pessoas do Movimento
14/3/2001

dos Atingidos por Barragens
ocupam o Ministério de

15/3/2001

Minas e Energia.
Junho
de 2001

1º Congresso Nacional da
CPT (25 anos de existência),
em Bom Jesus da Lapa (BA).

1º/6/2001
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DATA DO
DATA

Junho
de 2001
Agosto
de 2001

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Encontro Nacional dos
Catadores de Papel em

7/6/2001

Brasília.
3º Congresso LatinoAmericano de Organizações

16/8/2001

do Campo (México).
Seminário sobre

16/8/2001

Endividamento Rural na

29/8/2001

Câmara dos Deputados.
Apresentada proposta do
28/8/2001

Núcleo Agrário para solução
do endividamento do pequeno agricultor.

28/8/2001,
19/9/2001,
6/3/2002

Acampamento de mil trabalhadores rurais em Brasília,
3/9/2001

no Estádio Nilson Nelson.

19/9/2001

Reivindicam solução para o
endividamento.
É apresentada na Câmara dos
Deputados proposta de refe13/9/2001

rendo para auditoria sobre a

14/9/2001

dívida externa, com milhares
de cartas de apoio.
Sessão solene na Câmara dos
25/9/2001 Deputados, em homenagem a

26/9/2001

Paulo Freire.
4/10/2001

Conferência Estadual da
Reforma Agrária no RS.

4/10/2001

Vigília no plenário da Câmara
10/10/2001 dos Deputados, pela reforma
agrária.

10/10/2001

COMENTÁRIOS

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DISCURSO

DATA

REGISTRO

Outubro

Ocupação de cinco latifúndios

24/10/2001,

de 2001

no RS.

26/10/2001

(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Duas decisões da Justiça gaúcha contra fazendeiros.
Negativa de reintegração de
Outubro
de 2001

posse na Fazenda Rodeio
Bonito, em Pontão (RS). O
juiz é Luiz Christiano Eger

As decisões estão
24/10/2001,

transcritas nos anais do

26/10/2001

dia 26/10, a pedido de
Adão.

Aires. O Tribunal de Justiça
referendou a decisão, negando
o recurso.
Tramita na Câmara dos
Novembro
de 2001

Deputados a MP nº 9/2001,
que autoriza a renegociação
das dívidas, principalmente

8/11/2001,
22/11/2001

dos grandes produtores.
Justiça julga procedente ação
que define como abuso de
poder o deslocamento havido
19/11/2001

em 1999 de tropas do Exército
para a fazenda do então pre-

13/12/2001

sidente Fernando Henrique,
determinando o ressarcimento
dos gastos.
Despejo de terras ocupadas
5/12/2001

em Cabeceiras (GO) é feito

6/12/2001,

com muita violência. Adão

7/12/2001

está presente.
14/3/2002
Março
de 2002

Dia Internacional de Lutas dos
Atingidos por Barragens.

14/3/2002

Ocupação da fazenda de filhos de Fernando Henrique
Cardoso.

27/3/2002
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Aprovação pela Assembleia
5/4/2002

Legislativa do RS de PL do
governo Olívio concedendo

9/4/2002

anistia a dívidas agrícolas.
Adão comenta PEC de sua
autoria que prevê a desapropriação de glebas onde forem
9/4/2002

encontrados cultivos ilegais

10/4/2002

de plantas transgênicas. (PEC
nº 159/1999, apresentada em
17/11/1999.)
Debate sobre MP (Projeto de
Maio

Lei de Conversão nº 14/2002)

de 2002

que trata das dívidas de

8/5/2002

Procera e Pronaf.
Governo federal investiga
Maio

contribuições de acampados

de 2002

ao MST, questionando sua

Adão defende contri8/5/2002

legalidade.

acampamentos.

Duas marchas de lutas de pequenos agricultores atingidos
Maio
de 2002

pela estiagem no RS, organizadas pela Via Campesina: uma

14/5/2002

saindo de Santa Maria e outra,
de Sarandi, cada uma com 500
pessoas.
Prisão de integrantes do MST
em Marissol do Oeste (MT).
Sua prisão se arrasta por

Julho

meses sem julgamento. Juiz

de 2002

propõe libertação dos presos
em troca da desocupação da
fazenda, como se eles fossem
reféns.

buições, necessárias
para a subsistência dos

26/11/2002

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

Agosto

Implementação do seguro

de 2002

agrícola pelo governo Olívio.

1º/1/2003

da Silva na Presidência da

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

28/8/2002

Posse de Luiz Inácio Lula
República.
1º/2/2003

Posse de Adão como deputado
federal (4º mandato).
Anistia do líder João Sem
Terra, do Master (Movimento

14/5/2003

de Agricultores Sem-Terra, do
RS, nos anos 1960), publicada

5/6/2003

no Diário Oficial da União no
dia 9/5/2003.
Discussão, na Câmara
dos Deputados, da MP
13/5/2003

nº 113/2003, liberando a co-

14/5/2003

mercialização de soja transgênica, da safra do ano.
Em 26/6/2003 Adão
Maio

Desapropriação da Fazenda

de 2003

Southall, em São Gabriel (RS).

28/5/2003

comenta decisão da
Justiça, em primeira
instância, que anulou a
desapropriação.

Votação do Projeto de
Conversão da Medida

21/5/2003

Provisória nº 114,

Adão ressalta em dis-

de 2003 (transformada na

curso ser este o primei-

Lei nº 10.696, de 2003), que

22/5/2003

ro projeto que beneficia

autorizou a repactuação e o

apenas os pequenos

alongamento de dívidas con-

agricultores.11

traídas no âmbito do Procera
e do Pronaf.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Fumageiros ocupam uma
fazenda da Souza Cruz, em
29/5/2003

Santa Cruz do Sul (RS), rei-

29/5/2003

vindicando revisão do preço
pago pela arroba de fumo.
Encontro Nacional dos
Atingidos pelas Barragens
12/6/2003

(MAB), com 1.200 pessoas

12/6/2003

representando as famílias de
17 estados.
Plano Safra do Governo
25/6/2003

Federal, com financiamento

25/6/2003

para agricultura.
Prefeitura de São Gabriel toma
medidas para impedir entraJunho

da de sem-terras na cidade e

de 2003

Ministério da Justiça impetra

2/7/2003

mandado de segurança contra
as medidas.
Decisão do STF anulando
Agosto

decreto de desapropriação

de 2003

do complexo agropecuário

26/8/2003

Southall, em São Gabriel.
Polícia estadual cerca
Secretaria Nacional do MST
em São Paulo e prende 13
10/9/2003

pessoas, entre as quais José
Rainha e Diolinda, levados
para um presídio de segurança
máxima.

11/9/2003

COMENTÁRIOS

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Assembleia Legislativa do
Paraná aprova uma lei contra
16/9/2003 plantio, transporte e comércio

16/9/2003

de transgênicos, por
45 votos a 8.
Setembro Assassinados oito trabalhadode 2003

res rurais no Pará.

17/9/2003

Discussão de PL
31/9/2003

nº 7.214/2002, sobre seguro

30/9/2003

agrícola.
Outubro
de 2003
5/10/2003

MP do governo Lula libera,
pela segunda vez, a comercia-

2/10/2003

lização de soja transgênica.
Ocupação de fazenda em Júlio
de Castilhos (RS).

10/10/2003

Polícia Federal prende fazendeiros ligados ao Primeiro
14/10/2003

Comando Rural, em PalmitalPR, acusados de uso de armas

15/10/2003

de uso exclusivo das Forças
Armadas.
Ocupação das barragens de
15/10/2003

Quebra-Queixo, Campos
Novos e Barra Grande, em SC,

17/10/2003

pelo MAB.
Tribunal Regional Federal
da 4ª Zona condena Alfredo
Outubro

Southall por se apropriar de

de 2003

estoques de arroz da Conab

22/10/2003

(Companhia Nacional de
Abastecimento).
Novembro

Julgamento de José Rainha

de 2003

no STF.

5/11/2003

COMENTÁRIOS
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Polícia estadual do RS invade
11/11/2003

acampamentos do MST e
prende trabalhadores, entre os

19/11/2003

quais Justino Vieira.
Sai de Goiânia a Marcha pela
10/11/2003 Reforma Agrária, com 3 mil

20/11/2003

trabalhadores.
José Rainha e sua esposa
26/11/2003

Diolinda visitam o Núcleo
Agrário do PT da CD, agrade-

27/11/2003

cendo apoio recebido.
No Pará, madeireiros ocupam
sedes do Incra e Ibama, expul28/11/2003

sando o Greenpeace e hostilizando o Secretário Nacional

28/11/2003

de Direitos Humanos,
Nilmário Miranda.
Em São Gabriel (RS), prefeito
e presidente do Sindicato
Rural bloqueiam uma estrada
Dezembro

(RS-630) e tentam impedir

de 2003

que sem-terra se dirijam à ter-

4/12/2003

ra a eles cedida por proprietário da região. São presos pela
Brigada Militar.
Assassinato de quatro funcionários da Delegacia do
27/1/2004 Trabalho, durante investigação
sobre trabalho escravo em fazenda em Unaí (MG).

29/1/2004

COMENTÁRIOS

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Agricultores ocupam agência de banco em Santana do
Fevereiro

Livramento (RS). Apesar de

de 2004

se retirarem pacificamente,

3/2/2004

são espancados pela Brigada
Militar.
1ª Votação da Lei de
4/2/2004

Biossegurança, na Câmara
dos Deputados (PL

4/2/2004

nº 2.401/2003).
27ª Romaria da Terra, com
30 mil pessoas, no município
24/2/2004

de Entre Rios (RS), com o

2/3/2004

tema da escassez de água no
planeta.
3º Congresso Estadual da
28 e

Associação Brasileira de

29/2/2004

Rádios Comunitárias, em

3/3/2004

Santa Maria (RS).
João Pedro Stédile é ouvido
na CPI da terra, denunciando
que ao longo da existência do
MST 1670 agricultores foram
2/4/2004

assassinados, e nenhum dos

1/4/2004

mandantes está preso; mas
muitos sem-terra estão na
cadeia, grande parte dos quais
sem processo judicial.
25/5/2004
2 a 5/9/2004

Criação da Frente Parlamentar
dos Atingidos por Barragens.
2ª Feira Estadual de Sementes
Crioulas, em Canguçu (RS).

25/5/2004
25/8/2004

COMENTÁRIOS
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DATA DO
DATA

REGISTRO

Resolução nº 3.234 do Banco
2/9/2004

Central cria o Seguro Agrícola
Proagro Mais.

DISCURSO
(data de sua
publicação)

14/9/2004,
3/6/2005,
15/6/2005,
16/6/2005

Massacre de trabalhadores
24/11/2004

mortos, vários feridos e desAssassinato da irmã Dorothy

de 2005

Stang, no Pará.
Estiagem prolongada no RS, a

Janeiro

mais grave em um período de

e fevereiro

50 anos; dos 496 municípios

de 2005

gaúchos, 430 decretam estado
de emergência.

Março
de 2005

16/2/2005
23/2/2005,
2/3/2005,
11/3/2005,
16/3/2005

Prisão arbitrária de liderança
dos MAB, da Barragem de

29/3/2005

Barra Grande, em SC.
Seminário na CD debate

4/4/2005

proposta regulamentando previdência rural (PL

5/4/2005

nº 6.548/2002).
Polícia Federal prende integrantes de milícias armadas
contra sem-terra, em Ponta
5/4/2005

Grossa (PR), integradas por
oficiais da PM do estado.
CPMI da terra acompanha
o caso.

peito nos discursos de
25/3/2004 e 19/3/2004.

denuncia a impunidade
dos mandantes e assassinos.

truição de escola e barracos.
Fevereiro

Relatos de gestões a res-

Em 22/11/2006 Adão

rurais em assentamento de
20/11/2004 Felisburgo (MG), com cinco

COMENTÁRIOS

14/4/2005

Perfis Parlamentares Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Dia Nacional de Luta pela
15/4/2005

Reforma Agrária – sessão solene na Câmara

14/4/2005

dos Deputados.
Grande caminhada do MST
com mais de 12 mil pessoas,
saída de Goiânia (GO), chega
17/5/2005 a Brasília. É considerada uma
das maiores e mais sofistica-

16/5/2005,
24/5/2005

das marchas de longa distância do século XX.12
Manifestação de grandes pro27/6/2005

dutores rurais (Tratoraço),
em Brasília.

Agosto
de 2005

30 anos da CPT.

30/6/2005,
1/7/2005
10/8/2005

Ato em Brasília organizado
Agosto
de 2005

pelas rádios comunitárias, Via
Campesina, mulheres traba-

10/8/2005

lhadoras, em defesa da ética
na política.
Firmado acordo pelo governo

Agosto

sobre dívidas de produtores

de 2005

rurais, que beneficia principal-

19/8/2005

mente os grandes produtores.
Adão apresenta projeto de lei
(PL nº 5.946/2005) emendando
a Lei nº 8.629/1993, dispondo
21/9/2005

sobre a atualização dos índices
de produtividade, para efeitos
das decisões relativas à desapropriação de propriedades
para a reforma agrária.

22/9/2005

COMENTÁRIOS

213

214

Parte III – Cronologia dos principais fatos da vida política e parlamentar de Adão Pretto

DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

MST faz protestos em todo
26/9/2005

Brasil contra morosidade da

27/9/2005

reforma agrária.
É morto, pela polícia, em
Sapiranga (RS), sindicalista do
28/9/2005

setor calçadista, Jair Antônio

Em 3/10/2007 Adão
6/10/2005

dicalista e a impunida-

da Costa, em ato contra o de-

de dos responsáveis.

semprego.
Greve de fome do bispo
Outubro

Cappio, contra o projeto de

de 2005

transposição das águas do São

lembra a morte do sin-

Adão se solidariza com
6/10/2005

o bispo e pede que o
governo dialogue.

Francisco.
Aniversário de dois anos da
Outubro

Rádio Comunitária de São

de 2005

Pedro do Butiá, na região das

11/10/2005

Missões.
Realização em Brasília da
25 a

Assembleia Popular “Mutirão

28/11/2005 por um novo Brasil”, com mais

26/10/2005

de 10 mil pessoas.
CPMI da Terra vai a Altamira
Novembro (PA) e sofre atos de intimidade 2005

ção por parte de fazendeiros

21/11/2005

da região.
Votação do parecer da CPMI
Novembro
de 2005

Adão critica que o pa-

da Terra. O parecer do relator,
deputado João Alfredo, é der-

recer aprovado ignora
29/11/2005

a maior parte das de-

rubado e aprovado o parecer

núncias apresentadas à

do deputado Lupion.

CPMI.

Novembro

Ruralistas impedem vistoria

de 2005

do Incra em fazenda no RS.

30/11/2005
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Acampamento de povos indígenas, MST e pequenos agricultores, em São Gabriel (RS),
3/2/2006

lembrando a morte de Sepé

3/2/2006

Tiaraju e o massacre de 1.500
índios, duzentos e cinquenta
anos atrás.
2ª Conferência Internacional
sobre Reforma Agrária e
6/3/2006

Desenvolvimento Rural, em
Porto Alegre, com partici-

9/3/2006

pantes de 81 países. Evento é
organizado pela FAO.
Mulheres da Via Campesina
destróem um viveiro da
8/3/2006

Aracruz Celulose, em Barra
do Ribeiro (RS), em protesto

15/3/2006

contra a monocultura do eucalipto.
Polícia civil ocupa sede do
Março

Movimento de Mulheres

de 2006

Camponesas, em Passo

22/3/2006

Fundo (RS).
MPA promove Jornada
Nacional contra o
27 a
30/3/2006

Agronegócio e em Defesa
da Agricultura Camponesa,
com participação de 15 mil
agricultores em vários estados
do país.

30/3/2006

COMENTÁRIOS
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Dia Internacional da Luta
Camponesa. Dez anos do
17/4/2006

massacre de Eldorado dos

18/4/2006

Carajás. Sessão solene na
Câmara.
200 famílias ocupam a
20/4/2006

Fazenda de Taquaral, no entorno do DF, e sofrem ataques

27/4/2006

de pistoleiros.
1º/6/2006

10ª Conferência Nacional de
Direitos Humanos.

2/6/2006

Audiência pública da
Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos
2/7/2006

Deputados, em Nonoai (RS),

6/7/2006

coordenada por Adão, com os
atingidos da barragem de Foz
de Chapecó.
Governador Roberto Requião
(PR) desapropria terra da
multinacional Syngenta,
Novembro
de 2006

próxima ao Parque Nacional
de Iguaçu, acusada de deso-

30/11/2006

bedecer regras ambientais ao
realizar pesquisas em áreas de
amortecimento de Unidades
de Conservação.
Militantes do MST são agredidos em Santa Tereza do Oeste,

Novembro

no Paraná, por integrantes

de 2006

da Sociedade Rural do Oeste.
CDHM recebe denúncias contra esta sociedade.

24/10/2007

COMENTÁRIOS
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Prisão, na Colômbia, do jorNovembro nalista Fredie Muñoz, da Rede
de 2006

Telesur da Venezuela, acusado

1º/12/2006

Adão critica o silêncio
da mídia a respeito.

de colaboração com as Farc.
É votada, na Câmara dos
Deputados, medida provisória
Dezembro (MP nº 327/2006) que altera a
de 2006

proibição de plantio de trans-

21/12/2006

gênicos próximo às Unidades
de Conservação.
Posse de Luiz Inácio Lula
1º/1/2007

da Silva como presidente da
República (2º mandato).

1º/2/2007

Posse de Adão como deputado
federal (5º mandato)
Fórum Nacional de
Previdência Social é instalado,

13/2/2007

sem a participação de defensores da previdência rural

16/2/2007

como a Via Campesina e
a Fetraf.
Falece D. Ivo Lorscheiter. Dias
depois, a revista Veja publica
matéria em que o bispo é
5/3/2007

criticado por ter dado apoio
a “bandos armados como o

6/3/2007,
20/3/2007

MST”. CNBB exige retratação
da revista.
6/3/2007

Ocupação de eucaliptais por

7/3/2007,

mulheres da Via Campesina.

8/3/2007

CTNBio faz audiência pública,
20/3/2007

por determinação judicial,
sobre liberação de milho
transgênico.

Adão critica que só
23/3/2007

foram convidados
cientistas favoráveis aos
produtos transgênicos.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Lançamento da Frente
Parlamentar pela Agricultura
10/4/2007 Familiar Camponesa, Reforma

10/4/2007

Agrária e Desenvolvimento
Sustentável.
40 prefeitos em audiência com
ministro Guilherme Cassel, do
12/4/2007

MDA, pedem a desapropria-

13/4/2007

ção da Fazenda Guerra, em
Coqueiro do Sul (RS).
Mobilizações em todo o país
17/4/2007

lembrando o massacre de

Adão lembra que os
18/4/2007

Eldorado dos Carajás.

continuam soltos.

Mês de luta pela reforma
Abril
de 2007

agrária.
IV Festa Nacional das

20/4/2007

Sementes Crioulas, em
Anchieta (SC).

Maio
de 2007

Começa o Projeto Nacional
de Habitação para pescadores,

11/5/2007

no RS.
Fazendeiro mandante do

15/5/2007

assassinato de Dorthy Stang
é condenado a 30 anos de

16/5/2007

prisão.
CDHM vai ao município de
Vera Cruz (RS) investigar o
2/5/2007

suicídio de uma agricultora
quando sua produção de fumo
foi arrestada.

mandantes do crime

16/5/2007
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Governadora Yeda Crusius
(RS) demite secretária esMaio
de 2007

tadual do Meio Ambiente e
presidente da Fepam em con-

24/5/2007

trovérsia sobre relatório que
apontaria danos ambientais
causados pelos eucaliptais.
Mobilizações em todo o Brasil,
conduzidas pelo MPA, pela

Maio
de 2007

Fetraf e pela Contag, pedindo
o alongamento das dívidas, a

23/5/2007

ampliação dos programas de
habitação rural, e o avanço dos
direitos previdenciários.
Violência da Brigada Militar

24/5/2007

num acampamento do MST

25/5/2007

em Pedro Osório (RS).
V Congresso Nacional do
11 a
15/6/2007

MST, em Brasília, com a

1/6/2007,

participação de 17 mil traba-

13/6/2007,

lhadores de 24 estados, e 181

20/6/2007

convidados internacionais.
Juíza da Justiça Federal do
Paraná concede liminar sus18/6/2007

pendendo a comercialização
de milho transgênico
Lyberty Link.

21/6/2007

COMENTÁRIOS
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Audiências públicas da
Subcomissão Permanente de
Agricultura Familiar, Assuntos
Agrários e Fundiários, em
25 e

Curitiba (PR), Canoinhas (SC)

26/6/2007

e Camaquã (RS) para debate

27/6/2007

do PL nº 3.854/1997, de Adão
Pretto, que trata do processo
de classificação e recebimento
do fumo.
Em 27/9/2007, Adão

Fiscais do Ministério do
Junho
de 2007

Trabalho encontram mais de
mil trabalhadores em regime

denuncia movimenta6/7/2007

ção ruralista no Senado
contra a secretária de

de escravidão na usina de ál-

Fiscalização que fez a

cool Pagrisa, no Pará.

denúncia.

Ato de fazendeiros na Fazenda
12/7/2007

Guerra, em Coqueiro do Sul
(RS), contra a desapropriação

12/7/2007

da propriedade.
Tumultos envolvendo audiência pública com ouvidor agrário nacional em Pedro Osório
9/8/2007

(RS). Fazendeiros impedem

10/8/2007,

agricultores de assistir a au-

14/8/2007

diência, gerando tumultos e
violência em que agricultores
são presos.
Adão apela para uma

Aprovada MP que prorroga
11/8/2007 dívida dos grandes produtores
rurais.

13/8/2007

negociação com o
governo que favoreça
também os pequenos.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Conselho Nacional das Igrejas
promove 3ª Conferência de
14/8/2007

Paz no Brasil, no Auditório

15/8/2007

Nereu Ramos na Câmara dos
Deputados.
Votação do PL nº 1.154/1995
(que trata da previdência
15/8/2007

dos trabalhadores rurais),
na Comissão de Agricultura.

16/8/2007

Projeto é apoiado pela Via
Campesina, Fetraf e Contag.
Agosto
de 2007

Adão critica cobertura

Ocupação de fazenda de traficante de drogas em Juazeiro

29/8/2007

do Norte (BA).

ao MST.

Inicia no Rio Grande do
Sul Marcha de 60 dias do
MST pela Reforma Agrária.
Movimento Paz no Campo, de
fazendeiros, instiga atos con11/9/2007 tra a marcha. Em Bagé, acampamento é atacado. Brigada
Militar impede que grupo se
dirija à Fazenda Guerra, em

13/9/2007,
21/9/2007,
10/10/2007,
8/11/2007,
10/11/2007,
14/11/2007

Coqueiro do Sul (RS), restringindo direito de ir e vir.
Homenagem a Che Guevara,
8/10/2007 nos 40 anos de sua morte, em
Valle Grande na Bolívia.

da imprensa, que parece preferir os traficantes

8/10/2007
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Conflitos na fazenda experimental da Syngenta, de transgênicos, levam à morte de
10/10/2007

um militante do MST, Valmir

24/10/2007,

Motta de Oliveira, e de um

3/10/2008

segurança da firma, morto
também pelos seguranças, segundo a polícia.
Juíza federal confirma decisão
19/10/2007

expedida em liminar, sustando comercialização de milho

25/10/2007

transgênico no país.
Imprensa noticia que fiscais
22/11/2007

do Trabalho encontram 32
pessoas em trabalho escravo

Adão pede a desapro22/11/2007

reforma agrária.

em Cacequi (RS).
2ª greve de fome do bispo
27/11/2007 Cappio contra a transposição

Adão pede novamente
29/11/2007

de águas do São Francisco.
27 a

1ª Plenária da Via Campesina

30/11/2007 no Brasil, em Goiânia (GO).

priação da área para

que governo dialogue
com o bispo.

29/11/2007

Assassinato de Keno, liderança
11/12/2007 do MST, em campo de transgê-

11/12/2007

nicos da Syngenta no PR.
900 mulheres da Via
Campesina ocupam um eu4/3/2008

caliptal da Fazenda Tarumã,
da empresa sueco-finlandesa
Stora-Enso, em Rosário do
Sul (RS).

Adão denuncia violên6/3/2008

cia da polícia estadual
contra manifestantes.
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

Assassinato de Eli Dallemole,
líder do MST em sua casa,
30/3/2008

no assentamento Libertação

2/4/2008

Camponesa, em
Ortigueira (PR).
Sessão solene em homenagem aos dez anos do
11/4/2008

Pronera (Programa Nacional
de Educação na Reforma

12/4/2008

Agrária), na Câmara
dos Deputados.
Dia Internacional da Luta
Camponesa – 12 anos do
17/4/2008

massacre de Carajás. Os mandantes do crime, apesar de

18/4/2008

julgados e condenados, continuam livres.
Adão é sitiado por fazendeiros
em São Gabriel, em barreira
15/5/2008

policial. Sofre agressões físicas
e morais. Só é liberado com

16/5/2008

a chegada de uma equipe da
Polícia Federal.
22 a
24/5/2008

4º Encontro Nacional da Rede
Bionatura de sementes agroe-

29/5/2008

cológicas, em Candiota (RS).
Em Viamão (RS), Brigada
Militar chefiada pelo coronel

3/6/2008

Mendes destrói, sem ordem
judicial, acampamento do
MST em área cedida pelo
proprietário.

4/6/2008

COMENTÁRIOS
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Audiência pública da CLP
17/6/2008

sobre Reforma Tributária –
sugestões de organizações da
sociedade civil.
Audiência pública da CLP

9/7/2008

sobre Criminalização dos movimentos sociais.
Comissão de Agricultura da
Câmara dos Deputados aprova
Proposta de Fiscalização e
Controle que propõe indiciar
na Lei de Segurança Nacional
os trabalhadores que ocuparam

Adão critica essas e ou-

a área da Syngenta no Paraná,
2/7/2008

em 2007. Projeto pede ainda

3/7/2008

que o relatório seja enviado
sejam tratados como terroristas. Ministério Público do Rio
Grande do Sul propõe várias
ações contra o MST, pedindo
inclusive sua dissolução.
Audiência pública da CLP
12/8/2008 sobre a Terra Indígena Raposa
Serra do Sol.
Aprovação, no Senado
Federal, de medida provisória
sobre renegociação das dívidas dos pequenos agricultores.

nalizar os movimentos
sociais.

à ONU e que os movimentos

4/9/2008

tras tentativas de crimi-

4/9/2008
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DATA DO
DATA

REGISTRO

DISCURSO
(data de sua
publicação)

COMENTÁRIOS

Marcha dos Sem (sem-terra,
sem-emprego, sem aumento
13/10/2008

de salário) é reprimida com

29/10/2008

violência na frente do Palácio
Piratini, em Porto Alegre (RS).
Madeireiros resistem à apreen27/11/2008 são de carga de madeira ilegal e

27/11/2008

queimam veículos do Ibama.
CLP promove o Seminário
27 e

Constituição 20 anos: Estado,

28/11/2008

democracia e participação

28/11/2008

popular.
Sessão solene, na Câmara dos
3/12/2008

Deputados, pelos 20 anos da

4/12/2008

morte de Chico Mendes.
Imissão de posse da Fazenda
18/12/2008

Southall, em São Gabriel (RS),
para assentamento de 200 fa-

17/12/2008

mílias de agricultores.
Festa em comemoração à
18/12/2008

imissão, à qual Adão Pretto
esteve presente, coincide com
seu aniversário.

5/2/2009
1

2

3

4

Adão Pretto morre,
em Porto Alegre.

Este acampamento é considerado uma das primeiras ações de luta pela terra após a ditadura e é
relacionado ao surgimento do MST. (Cf. CARTER. op. cit.)
As avaliações sobre o número de pessoas presentes variam, indo até trinta mil. Estamos usando o
número citado por CARTER, op. cit., retirado de matéria da Folha da Tarde do dia 27/7/1981, apesar
de ser comum, no período, que as estimativas publicadas na imprensa diminuíssem o número real
de manifestantes.
Teria sido a primeira ocupação de banco após a ditadura, de acordo com o depoimento de Ademir
Moura Rosa, citado no Capítulo 1, e também segundo o folheto Prêmio Springer por um Rio Grande
maior: 26. edição. Porto Alegre: AL-RS, 1987.
CARTER. op. cit., p. 212.
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5

6

7

8
9
10

11
12

Segundo Carter, esta teria sido a primeira ocupação de prédio público após o período militar
(CARTER. op. cit., p. 215). A ocupação da agência do Banrisul, em 1985, comandada por Adão e
citada acima, é anterior.
Foi a primeira marcha de longa distância do MST, segundo CARTER, op. cit.: 250 pessoas caminhando 27 dias por 450 km.
A morte de Roseli teve muita repercussão e gerou indignação no país inteiro. A história foi tematizada em filmes como Terra para Rose (1987) e Sonho de Rose, dez anos depois (2000), de Tetê de
Moraes, o último dos quais foi premiado como Melhor Documentário/Júri Popular na 26ª Mostra
Internacional de Cinema de São Paulo (2000).
Trecho do discurso é citado na Parte II, Seção i.
Cf. CARTER. op. cit., p. 218.
Essa invasão introduziu novas técnicas de ocupação, divulgação e resistência. (CARTER. op. cit., p.
219)
Discurso citado na parte II, item iii.
“A marcha do MST para Brasília foi um evento de larga escala, comparável a outras grandes marchas de longa distância do século XX, como a caminhada de Mahatma Gandhi de 23 dias para a
cidade costeira de Dandi, na Índia, em 1930, na qual desafiou o domínio colonial britânico ao fazer
seu próprio sal; a Jarrow Crusade, marcha de 27 dias realizada por operários desempregados do
nordeste da Inglaterra até Londres, em 1936, em meio à Grande Depressão; a marcha de cinco
dias de Selma a Montgomery, no Alabama, liderada por Martin Luther King, em 1965, no auge do
movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos; e a marcha de povos indígenas da Amazônia
boliviana até La Paz, em 1990, para reivindicar direitos a terra e proteção da Floresta Amazônica.
Mas nunca, em toda a história, houve uma marcha pacífica de protesto tão massiva, tão longa e
sofisticada quanto essa mobilização a Brasília.” CARTER, Miguel. Desigualdade Social, Democracia e
Reforma Agrária no Brasil. In: ________ (org.). Combatendo a desigualdade social: o MST e a reforma
agrária no Brasil. São Paulo: EdUnesp, 2010. p. 32.

PARTE IV

PRONUNCIAMENTOS
DO DEPUTADO ADÃO
PRETTO

Perfis Parlamentares Adão Pretto

Nesta parte são apresentados alguns dos 906 pronunciamentos de
Adão Pretto no Plenário da Câmara dos Deputados, acrescidos de dois
discursos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Foram selecionados discursos feitos em momentos marcantes, e também pronunciamentos ou parte deles, que se destacam por uma argumentação
muito rica ou expressiva do estilo do deputado.
Pronunciamentos na Assembleia Legislativa do RS
12/2/1987117
O primeiro discurso de deputado estadual.

Nós, como representantes legítimos dos agricultores e como líder sindicalista, que iniciamos nosso primeiro pronunciamento como
deputado, gostaríamos de colocar um questionamento aos ilustres colegas. Como seria difícil vivermos em uma sociedade onde não houvesse
parlamentares, mas, em último caso, poderíamos viver sem eles. Como
seria difícil vivermos numa sociedade, num município onde não houvesse prefeito, vereadores e professores. Seria muito difícil, mas, em último caso, daria para viver, pois temos milhares de brasileiros que nunca
passaram por bancos escolares. Seria difícil vivermos sem o padre, sem
o pastor, mas, ainda assim, daria para viver. Agora: não podemos viver
sem alimentação!
Sr. Presidente e Srs. Deputados, nossa maior preocupação é com
o desrespeito que está havendo com o homem do campo, como bem
manifestou o nobre deputado Celso Bernardi na oportunidade em que
denunciou a situação em que vivem o médio e o grande proprietários.
Perguntamos, ilustre deputado: como está a situação do pequeno, do
miniprodutor e do sem-terra, que também são brasileiros? Se o grande
produtor já está manifestando seu descontentamento, imaginem os senhores em que situação está o pequeno produtor, aquele que tem cinco,
dez hectares de terra, ou, ainda, aquele que nada tem? Esse é o caso dos
agricultores acampados na Fazenda Annoni.

117

DAL de 29/5/1987.
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A reforma agrária, que foi cavalo de batalha tanto da Velha como da
Nova República, até hoje não saiu do papel, mas foi assunto para conseguirem milhões de votos tantos políticos que passaram por esta Casa.
Os colonos acampados na Fazenda Annoni, que estão fazendo a reforma agrária com suas próprias forças – há quatrocentos e poucos dias
estão esperando por uma solução –, somente hoje estão tendo sua mudança para a primeira área desapropriada. Dentro de poucos minutos
deverá chegar a Porto Alegre a primeira caravana destes colonos, com
a finalidade de iniciar a ocupação das terras. E esses colonos, que lutam
por uma reforma agrária, que lutam para sobreviver na roça, são tratados pelas autoridades como marginais, como se trabalhar neste país fosse um crime. Enquanto temos milhares de hectares de terra desocupados, que servem apenas para criar cobras e preás, tínhamos, ontem, no
Rio Grande, cento e quarenta mil famílias sem terras. Hoje, esse número
já pode ter sido elevado para cento e cinquenta mil famílias. A cada dia
que passa, o número de famílias sem terra aumenta.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós, em Miraguaí conseguimos,
através de uma luta sindical, terra para assentar vinte famílias, mas,
por outro lado, mais de cinquenta famílias terminaram por perder suas
terras para os bancos. Hoje, no foro de nossa comarca, temos mais de
duzentas propriedades que irão a leilão, propriedades estas de pequenos
agricultores que, endividados com os altos juros, com as frustrações de
safra, com os baixos preços pagos para o produto, chegaram ao ponto
de ter que entregar suas propriedades em pagamento. Essas famílias,
consequentemente, virão engrossar as filas de miséria aqui na cidade.
O problema da agricultura, portanto, é bem mais sério do que muitos
pensam. Se não fizermos alguma coisa para mudar essa política agrícola,
teremos que pagar caro com esse tributo. Não quero aumentar o problema, mas, se não houver uma mudança na política agrícola, mais de 50%
dos agricultores, este ano, abandonarão a roça e virão para a cidade.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, este Rio Grande, que foi o celeiro
do Brasil, hoje, vergonhosamente, vem importando carne, leite, feijão
e arroz. Será que o nosso povo não quer mais trabalhar? O que está
acontecendo?
Os ilustres deputados sabem que a reforma agrária não é uma questão financeira. Ela só não foi implantada porque é uma questão política. O sistema capitalista implantado neste país, tanto na Velha como
na Nova República, tem como meta acabar com o pequeno e o médio
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produtor, restando apenas o grande produtor e aquele que nada tem.
Analisem, Srs. Deputados, se não está dando certo o plano do sistema
capitalista! Se o grande produtor já está em dificuldades, imaginem
como se sente o pequeno produtor!
Srs. Deputados, essa é, como sindicalistas, a nossa preocupação.
Como militantes dos movimentos, sentimos que tudo passa pela política. E, como tal, deve ser tratada com seriedade, mas não só em tempo de
campanha. Algo, na prática, deve ser feito. Quero saber se a preocupação dos nossos companheiros é somente fazer denúncias ou se querem,
realmente, mudar este sistema, partindo para um novo rumo. A nossa
opinião é de que deveria haver três mudanças no sistema brasileiro: no
limite de propriedade, para que todos tenham até um número “x” de
hectares de terra; é preciso parar de pagar a dívida externa; e é preciso
pôr um limite nos salários. Precisamos colocar na cadeia os ladrões e
fazê-los devolver ao povo o que roubaram. Se fizermos estas mudanças,
o Brasil poderá ser a mesa do mundo, onde todos poderão se abastecer
de alimentos. Enquanto não fizermos isto, continuaremos mendigando
aos países estrangeiros. Muito obrigado.
6/10/1987118
Discurso quando recebeu o Prêmio Springer de deputado destaque.

Sr. Presidente e demais autoridades ilustres que compõem a
Mesa: prezados colegas deputados; prezados colegas Algir Lorenzon e
Francisco Turra, colegas do Prêmio Springer; prezadas autoridades aqui
presentes; senhores e senhoras, prezados colegas agricultores que nos
honram com sua presença no dia de hoje.
Quando recebo este Prêmio Springer, devo dizer, mais uma vez,
que não me sinto exercendo um mandado de deputado, mas estou sim
cumprindo a tarefa de ser representante legítimo dos agricultores aqui
na Assembleia do estado. Tenho dito pelo interior do Rio Grande que
não sou deputado. Sou guarda de um gabinete de representatividade
dos agricultores, porque minha eleição foi uma cruz que os agricultores
puseram em meus ombros para que eu carregasse e, com isso, diminuísse o sofrimento da classe. Essa cruz pesa a cada dia que passa, porque
118
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tenho sido perseguido, tenho sido ameaçado e estou sendo até processado por defender com garra a classe que represento. Essa cruz pesa
porque fui arrancado da terra, da vida de que eu gostava. Hoje sinto saudades dos vizinhos, da minha roça, onde sofri e suei grande parte da minha vida. Só saí da roça porque a companheirada começou a enxergar
que nós, agricultores, precisávamos fazer nossa voz ser ouvida, e aqueles
que diziam que nos representavam, quando aqui chegavam, esqueciamse de nós. Por isso os companheiros acharam que nós mesmos íamos ter
que assumir essa causa e que eu seria a pessoa indicada para ficar aqui
em lugar deles, para ser o eco da voz dos sem-voz. Cumpro minha tarefa, aqui na Assembleia, em defesa do pequeno agricultor, lutando por
uma reforma agrária ampla, massiva e radical, lutando por uma nova
política agrícola que garanta a sobrevivência do homem do campo, lutando e cobrando os direitos de saúde que a Previdência sempre tem
sonegado aos agricultores. Cumpro minha tarefa lutando para diminuir
o êxodo rural, para isso fazendo aquilo que está ao alcance das minhas
mãos. O primeiro passo foi lutar pelo seguro agrícola que está em poder
do estado. Para o governo do estado, é possível implantar o seguro agrícola do Rio Grande do Sul, o qual, sendo criado, transformado em lei,
dará mais tranquilidade ao agricultor, pois esse poderá permanecer no
campo e, no caso de frustração, não precisará vender tudo o que possui
para pagar suas dívidas, passando a engrossar as fileiras de miséria das
grandes cidades; também poderá deixar de acontecer o que vemos semanalmente, quase que diariamente em nossa região, quando famílias
inteiras, famílias puras, santas, que são expulsas da terra e que saem
com lágrimas nos olhos, como ovelhas apartadas do rebanho, passando
a fazer parte da miséria instalada nas grandes cidades.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, se transformarmos este projeto em
lei, isso poderá diminuir essa fuga do homem do campo para a cidade.
Que se pare com essa sangria.
Cumpro minha tarefa, também, junto aos companheiros de meu
partido político. Desejo que essa seja uma ferramenta nas mãos dos trabalhadores, para que, um dia, possam ter uma oportunidade diferente.
Por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse prêmio não é
meu, mas dos agricultores, os homens de mãos calejadas que fazem brotar da terra os alimentos e que veem, nas cidades, seus irmãos operários
passando fome, esses homens e essas mulheres que constroem toda a
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riqueza do nosso país, mas que vivem na miséria, que são esquecidos
e não valorizados. É dessas pessoas, é dos trabalhadores o prêmio que
hoje recebo.
Quero, neste momento, agradecer a imprensa, que me julgou competente para receber este prêmio. Quero agradecer e cumprimentar a
classe heroica dos jornalistas, que muitas vezes são reprimidos; muitas
vezes suas ideias e suas verdades são censuradas. Os jornalistas, juntamente conosco, foram ameaçados, pois estiveram na mira dos “38”, das
carabinas da UDR, na Fazenda São Juvenal, e talvez tenha sido aí que
eles entenderam a árdua tarefa que enfrentamos e como é importante
nossa luta.
Os meus agradecimento também ao Dr. Paulo Vellinho, autor deste
Prêmio Springer, o qual valoriza quem luta em defesa da sua comunidade.
O meu sentimento de gratidão é muito grande. Nós, agricultores,
temos um jeito simples, somos humildes, mas sabemos valorizar aqueles que nos valorizam. No momento em que agradeço, quero oferecer
este prêmio para os que mais sofrem em nossa sociedade: as crianças, os
filhos dos sem-terra, os filhos dos pequenos agricultores. São crianças
que não têm acesso à escola, não têm abrigo, não têm o necessário para
crescerem inteligentes e fortes. Essas sãos as pessoas que mais sofrem na
sociedade, pois sofrem sem saber por quê. É para elas que ofereço este
prêmio. Foi por essa razão que escolhi Marcos Tiarajú para entregarme este prêmio. Essa criança representa a heroica luta dos acampados
da Fazenda Annoni, que, há dois anos, esperam a tão falada reforma
agrária. Essa representa também as vítimas da violência; por coincidência, Srs. Deputados e autoridades presentes, companheiros, faz hoje seis
meses que Marcos Tiarajú ficou órfão de mãe, porque Roseli, sua mãe,
deu a vida em defesa da classe. Após tantos meses de acampamento, ela
foi, com seus companheiros, lutar por uma política agrícola mais justa
e foi assassinada quando um caminhão se jogou brutalmente contra os
agricultores num bloqueio de estrada, sendo uma das vítimas.
Esta violência nos campos – uma das bandeiras que levantamos – não
podemos admitir, pois, no Brasil, no primeiro semestre deste ano, foram
assassinados 128 agricultores. Aqui, no Rio Grande, não podemos ficar
calados quando desastres como esse acontecem e ficam em branco. Não
podemos ficar calados quando vemos agricultores serem presos, porque
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não podem pagar os bancos; quando vemos leilões, em praça pública,
de fogões, talheres, de forros de cama, até de galinhas dos agricultores;
esses objetos são leiloados para que os agricultores possam pagar suas
contas. Isto é uma violência. Não podemos nos calar diante disso.
Tudo isso Marcos Tiarajú representa. Marcos Tiarajú também tem
um nome saudoso, porque nos lembra o primeiro gaúcho que derramou
seu sangue em defesa deste pago, o índio Sepé Tiaraju, quando da invasão dos exércitos espanhol e português. Esta invasão representa hoje a
invasão das multinacionais, que continuam sugando o suor e o sangue
do povo trabalhador.
Sepé Tiaraju foi o primeiro gaúcho a se levantar e, hoje, Srs.
Deputados, autoridades e companheiros, nós, brasileiros, temos que nos
dar as mãos e gritar juntos, numa só voz, aquele grito de Sepé, que ainda
faz eco nas coxilhas do Rio Grande: “Esta terra tem dono. Esta terra tem
dono”. Este grito, nós, brasileiros, vamos ter que dar um dia, se quisermos ter dias melhores. Nem que custe a vida de muitos companheiros.
Ao receber este prêmio, reconheço que os agricultores estão eufóricos, pois ele não pertence a mim, pertence a eles.
Marcos Tiarajú representa a esperança. E, no dia em que esses agricultores entenderem a força que têm, vamos tomar o Poder, vamos
construir uma sociedade diferente, sem ódios, sem violência, sem exploração e sem repressão: vamos construir uma sociedade justa, fraterna, onde a democracia, a verdade e a justiça triunfarão. A injustiça, a
escravidão de um povo vão até os limites que o povo permite. É quando
o povo toma consciência de que tem direito de ser livre que as coisas
começam a acontecer. Muito obrigado.
Pronunciamentos no Congresso Nacional
Os discursos a seguir são indicados pelas datas, tomando-se como
referência as de sua publicação no Diário da Câmara dos Deputados
(DCD) ou no Diário do Congresso Nacional (DCN).
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20/2/1991 – DCD, p. 313
Primeiro pronunciamento na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta tribuna sempre foi o palco
dos fazendeiros da UDR, dos grandes empresários, dos banqueiros, que
aqui falavam como representantes dos trabalhadores. Há pouco tempo,
graças à consciência do povo brasileiro, ela passou a ser ocupada também por operários. E agora está sendo ocupada não por representantes
dos agricultores, mas pelo próprio agricultor.
Aqui estamos juntamente com vários colegas do Partido dos
Trabalhadores. Pela primeira vez na História, após os anos 1940, os agricultores estão presentes nas grandes decisões políticas deste país. Essa é
a voz dos sem-voz. E a voz daqueles que arrancam da terra o fruto para
alimentar a classe rica desta nação. Esses homens, com seu suor e sacrifício, superlotam a mesa dos ricos com toda espécie de alimento, que,
muitas vezes, nas suas próprias mesas lhes falta. V.Exas., ao sentarem-se
a uma mesa farta, certamente nem se lembram de que esses brasileiros
existem, porque, se assim fosse, a classe agrícola não estaria na situação
em que hoje se encontra.
Vejam V.Exas.: estamos diante de um pacote. Quando os partidos
progressistas se unem para discutir a lei salarial percebem que não é
possível aumentar os salários devido à escassez de produtos, sob pena
de, se o fizerem, faltar comida. O território brasileiro não foi diminuído.
Acontece que a terra foi ficando concentrada nas mãos de vadios, de
quem não trabalha, porque quem produz os alimentos são o pequeno
e o médio agricultores, os peões dos fazendeiros, que trabalham muitas
vezes em regime de escravidão, sendo tratados como marginais vagabundos, vadios, agitadores. Isso porque os grandes latifundiários, por
razões discutíveis, adonaram-se das terras que, agora, estamos aqui para
revisar. Portanto, a partir de agora, estamos aqui com uma postura de
grandeza, com altivez de heróis imbatíveis, preparados para travar a
grande guerra ideológica, em que S.Exas. defenderão os exploradores e
nós, os explorados.
Esta tribuna será para nós o campo de batalha, e a verdade, nossa
trincheira.
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20/4/1991 – DCD, p. 4345 a 4347
Defesa da reforma agrária. Uso político da morte de um soldado em Porto
Alegre, num confronto entre a polícia e os agricultores. Prisão injusta de quatro
colonos acusados do crime.

Sr. Presidente, fica então claro – assim como foi dito no discurso do
nosso colega Valdir Ganzer – que a solução para os problemas do Brasil
está numa reforma agrária ampla, massiva e radical, sob o controle dos
trabalhadores. Não há outra solução para as dificuldades do país. No
Brasil, de cada três hectares de terra, apenas um está sendo ocupado. Na
hora em que a terra for distribuída, poderemos fazer com que o nosso
país deixe de ser um importador de alimentos e se transforme no celeiro
do mundo, onde todas as nações possam vir se abastecer. Isso resultará
também na redução dos problemas sociais. Portanto, a reforma agrária
não é uma luta só dos agricultores sem-terra, mas de toda a sociedade
brasileira, se tomasse consciência, porque a reforma agrária, além de
estancar o êxodo rural, de impedir que o homem da terra abandone o
campo e vá para cidade, irá gerar mais empregos. (...)
A reforma agrária é viável não só num país socialista, como no próprio sistema capitalista. Todos os países capitalistas mais modernos a
fizeram. Só que vivemos em um país com um capitalismo selvagem,
arcaico, atrasado, uma vergonha mundial, um capitalismo que está acabando com a economia do Brasil e também da América Latina. Portanto,
a reforma agrária seria viável para fortalecer o sistema capitalista. Há
quem diga que a produção pode ser aumentada sem a distribuição da
terra, que pode continuar concentrada, se houver aumento da produtividade: só modernizar a agricultura com o uso de novas tecnologias. Até
concordamos com isso. A modernidade é possível, se lutarmos por ela.
Nós, do Partido dos Trabalhadores, queremos uma agricultura moderna, usando tecnologias mais avançadas desde que venham em benefício
de todo o povo brasileiro e não de meia dúzia de fazendeiros, como é o
desejo de poucas pessoas. Se assim for, onde vamos colocar essa massa
de trabalhadores que só sabe capinar, plantar e colher? Onde há espaço
para essa gente, se na cidade já temos seis milhões de desempregados?
Já há nas grandes cidades duas camadas sociais: uma que não come e
outra que não dorme; os que comem não dormem, com medo de serem
assaltados. (...)
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Nunca ouvimos, neste plenário, ninguém falar contra a reforma
agrária. Já ouvimos centenas de discursos em defesa da reforma agrária.
Aliás, o próprio Collor de MeIlo é defensor da reforma agrária. Ele se
elegeu prometendo reforma agrária, prometendo fazer o assentamento,
no prazo de cinco anos, de um milhão de famílias. (...)
Este governo, que quer fazer reforma agrária e luta para que ela não
aconteça, pelas razões já expostas pelos meus aparteantes, coloca um
ministro como Antônio Cabrera para fazer reforma agrária, um dos
maiores latifundiários deste Brasil, um dos maiores criadores de búfalos
do país, que tem uma família que é proprietária de 23 fazendas, num
total de 240 mil hectares de terra. Este é o homem que hoje tem o poder
de fazer reforma agrária. Quando os agricultores, no desespero, no último grito de sobrevivência, lutam para que a reforma agrária aconteça,
S.Exa. responde com um discurso do tempo da ditadura militar e diz
que eles são radicais, subversivos, são massas de manobra, são inocentes
úteis, manipulados por politiqueiros.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa é uma das desculpas mais deslavadas de quem não quer que a reforma agrária aconteça e não tem
coragem de assumir. A própria UDR – e sabemos que, neste plenário e
nesta Casa, há muitos membros da UDR – não tem coragem de dizer
que a reforma agrária não é viável. Até a UDR a defende; só que ela não
acontece. (...)
Num estado como o Rio Grande do Sul, onde 140 mil famílias de
agricultores não têm terra, em pleno século XX, em plena era espacial,
não é possível deixarmos a terra descansar por falta de capacidade de
quem dela diz ser dono. (...)
No dia 8 de agosto, quando a polícia dispersou os colonos da praça
da Matriz com cassetetes, bombas de gás lacrimogênio, cascos de cavalo e balas calibre 38, um brigadiano foi morto. Infelizmente era um
pai de família, que estava ali não porque queria, mas por causa de todo
um sistema. Houve o maior escarcéu com a morte daquele pobre brigadiano. Mostraram-no por quase todo o Rio Grande do Sul, e até o governador Sinval Guazelli acompanhou seu enterro de muletas, porque
estava com a perna quebrada. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul, deputados molharam o microfone com lágrimas pela morte
daquele soldado. E, depois dele, mais de trinta já foram assassinados
por marginais, por homens perigosos, e ninguém chora a morte deles. O
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governador nunca mais foi a enterro de brigadiano. Será que não prestavam? Será que só o Valdecir era bom? Queriam até colocar uma estátua
dele na Esquina Democrática e trocar o nome daquela esquina, que é
histórica na capital Porto Alegre, por Esquina Soldado Valdecir.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quatro colonos estão encarcerados
inocentemente. Foram presos na mesma praça, antes do acidente que
tirou a vida do policial, fato ocorrido a 500 metros do local em que os
colonos foram espancados. Esses quatro colonos estão presos há oito
meses. A Justiça sabe que eles não são culpados, mas continuam detidos. São estas situações, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que nos revoltam, que nos chocam e que nos dão mais força e garra para lutar, a fim
do salvar o Brasil do colapso, da falência.
28/6/1991 – DCD, p. 11811
Protesto contra prisão de trabalhadores rurais sob acusação de prática de guerrilha apenas por terem viajado a Cuba.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero neste momento trazer
a minha revolta e o meu repúdio às autoridades que estão punindo os
trabalhadores, agindo de maneira inescrupulosa. Além de prenderem
trabalhadores humildes, acusam-nos de guerrilheiros. Que guerrilha é
esta em que nos últimos cinco anos foram assassinados no campo 640
trabalhadores? Podemos mostrar os dados e inclusive, se for preciso,
apresentaremos as certidões de óbito.
O ilustre deputado Ronaldo Caiado há pouco dizia na tribuna que
se orgulha de pertencer à UDR, entidade que lava as mãos com o sangue
dos trabalhadores. E eu pergunto ao nobre deputado Ronaldo Caiado:
nós temos 640 trabalhadores assassinados, quantos fazendeiros já foram
assassinados neste período de cinco anos? E o governo, em vez de punir
os assassinos, vai punir os humildes trabalhadores que querem simplesmente um palmo de terra para produzir alimentos. Isso na minha terra
se chama covardia. E é isso que se está fazendo quando o governo fecha
os olhos para a UDR, fecha os olhos para o tráfico de drogas, fecha os
olhos para o extermínio de crianças e vai mostrar a sua competência aos
indefesos agricultores cujo único crime que cometeram até agora, segundo prova da polícia, foi o de ter ido a Cuba. Se o ministro da Justiça,
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Jarbas Passarinho, ou o Dr. Romeu Tuma não sabem, já faz mais de dois
anos que reatamos as nossas relações diplomáticas com Cuba.
Portanto, não é Cuba que está explorando o Brasil. Quem o está
explorando são as multinacionais dos Estados Unidos, e para lá se pode
ir a qualquer hora sem ser reprimido.
Cuba, ao invés de prejudicar o Brasil, o está auxiliando. Importamos
de Cuba mais de seis milhões de doses de vacinas contra meningite.
Para lá exportamos ônibus, que são fabricados em Santa Catarina, e pintos da Perdigão.
É um crime permanecerem com o documento de alguém que tenha
ido a Cuba. Estive em Cuba no mês passado, com ordens desta Casa, e lá,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não vi nenhum analfabeto, não vi nenhuma criança com pés descalços, não vi ninguém passando fome. Vi pessoas bem-nutridas e médicos morando junto aos agricultores. Talvez seja
perigoso o povo brasileiro visitar um país onde as pessoas vivem bem.
No Brasil – Cuba caberia 73 vezes dentro deste país – o povo está
desnutrido e passando fome. Está sendo perseguido, assassinado e, além
disso, punido como guerrilheiro.
19/11/1991 – DCD, p. 23605
Discurso na sessão de homenagem à CPT e ao MST, na Câmara dos Deputados,
em 18/11/1991.

Prezada Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados; Revmo. D. Augusto
Alves da Rocha, presidente da Comissão Pastoral da Terra, prezado
companheiro Isaías Vedovato, representante do Movimento dos SemTerra; prezados amigos e companheiros presentes a este plenário e a estas galerias, quando uma mentira é contada dez vezes, quando essa mesma mentira é contada cem vezes, quando é contada mil vezes a mesma
mentira, ela passa a ser verdade. Foi o que aconteceu no Brasil. Desde
a descoberta do país, o povo brasileiro começou a sua história ouvindo
mentiras. E uma das primeiras foi que o rico é rico porque Deus ajuda
e o pobre é pobre porque Deus castiga. E, com tantos anos de mentira,
foi preciso surgir um D. Augusto, um frei Leonardo Boff, um frei Beto,
um D. José Gomes e tantos outros, que tiveram a coragem de mostrar ao
povo brasileiro que isso não é verdade. Cristo, quando veio ao mundo,
pereceu em defesa dos menos favorecidos. Se ele tivesse ficado do lado
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dos ricos, como tentaram fazer crer, certamente teria falecido num hospital, teria morrido de velho ou estaria vivo até hoje.
Foi a Comissão Pastoral da Terra que começou a mostrar aos cristãos brasileiros que a sociedade em que vivemos não está de acordo com
o plano de Deus. Foi a partir daí que tantos militantes, lideranças sindicais e leigos das pastorais se jogaram na luta por uma transformação.
Com esse despertar de consciência, surgiu o Movimento dos Sem-Terra,
onde começamos, nessa luta. Tenho a honra de ter feito parte dele desde as primeiras reuniões, realizadas embaixo de árvores, dentro de potreiros, porque nos eram negados pavilhões e salões para realizarmos
reuniões desse tipo. Hoje, o Movimento dos Sem-Terra é reconhecido
nacionalmente como a maior entidade de luta por uma causa.
Eu, que tive oportunidade, quando sindicalista, de ajudar a cortar
cerca de latifúndio; que assisti à violência brasileira; que vi companheiros tombarem na minha frente; que assisti a espancamentos e prisões
de companheiros; que ouvi pessoas de alto nível político dizerem que o
Movimento dos Sem-Terra é radical, subversivo, perturba a ordem e a
paz social do Brasil; que vi autoridades competentes dizerem que parte
da Polícia Federal se dedica a seguir os passos do Movimento dos SemTerra; que vi esse movimento ser tratado com tanta violência; hoje acho
mais do que justo esta Casa prestar uma homenagem aos sem-terra.
Esse movimento, no Brasil, é perseguido e massacrado. Mas, lá no
exterior, é considerado defensor da vida. Esse prêmio recebido pela CPT
e pelo Movimento dos Sem-Terra tem uma importância fundamental.
Mais do que isso, é uma vergonha para as autoridades brasileiras, que
têm tratado com tanta maldade, com tanto radicalismo, essas entidades
que, no exterior, recebem prêmios de honraria. Antes, o Brasil só havia
tido a honra de ganhar esse prêmio através de Lutzenberger, defensor
da ecologia e, portanto, preservador da vida. Somente agora, graças ao
Movimento dos Sem-Terra e à CPT, recebe novamente um prêmio dessa
natureza. Enquanto aqui – repito – essas entidades são tratadas com tanta violência, lá fora são reconhecidas com o carinho e o prestígio que mereciam receber não só das autoridades, como de todo o povo brasileiro.
A sessão solene de hoje tem o objetivo de fazer com que, através desta tribuna – porque esta Casa tem ressonância política –, a sociedade
brasileira tome consciência de que a reforma agrária não é só uma necessidade dos colonos, dos sem-terra, mas de toda a sociedade brasileira. As
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pessoas que têm um pouco de patriotismo, um pouco de amor-próprio,
um pouco de amor pela família jamais precisam ser contra a luta pela
reforma agrária. Só encontraremos uma saída para esta crise com uma
reforma agrária autêntica, realizada pelos próprios trabalhadores.
Vejam, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as galerias superlotadas
de trabalhadores urbanos que aqui vieram em busca de casa própria.
Certamente muitos deles são oriundos do campo. É claro que entre eles
há também agricultores. E esse pessoal que sai do campo e vai para a cidade não é especializado para conseguir emprego, porque pouco aprendeu; só trabalhava com a terra. Por falta de uma reforma agrária vai para
a cidade em busca de melhores dias, o que não acontece.
E o governo que aí está acusa os agricultores de ferirem a Constituição
quando ocupam um latifúndio. Mas é o próprio governo que desrespeita a Constituição, porque ela diz que a reforma agrária tem que acontecer e ele não a faz. Portanto, o governo está sendo o primeiro a violar a
Constituição.
Quando os agricultores sem-terra ocupam um latifúndio, o governo
responde que não negocia com invasores. Pois bem. Desafio desta tribuna que o governo nos mostre qual foi a família que ele assentou sem que
essa tivesse feito pressão para conseguir um pedaço de terra. Até hoje
reforma agrária só aconteceu através de pressão e da organização dos
trabalhadores. E, mesmo quando conseguem, têm que promover uma
violenta disputa para obter os minguados recursos que normalmente
lhes são negados. Outro dia, no Ministério da Agricultura, foi assinado
pelo presidente do Incra um documento que estaria liberando dezoito
bilhões de cruzeiros para o Procera, um empréstimo para o custeio de
assentamentos. Mas agora, depois de o povo ter recuado e voltado para
os seus acampamentos, o presidente do Incra diz que não vai sustentar
o que prometera e que só pode liberar quatro bilhões.
Meus amigos, isso mostra que, mesmo com pressão, mesmo com
a assinatura de um documento, sequer é honrada a própria escrita
do governo, quanto menos a sua palavra. Mais uma vez, o ministro
Cabrera diz que o governo assentará quatrocentas mil famílias nos
próximos dias. Ora, chega de demagogia e de conversa fria. Os agricultores já ouviram essa conversa, já conhecem esse filme de outros
governos. Nós, do Partido dos Trabalhadores, não denunciamos por
denunciar, não criticamos por criticar; apontamos soluções e temos
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propostas. Estive com Lula e outros companheiros entregando ao ministro Cabrera um projeto de reforma agrária que é viável, que pode
ser aplicado agora por este mesmo governo que está aí. E esse projeto
diz que, se o governo usasse 5% do valor da dívida externa que está
pagando, poderíamos, em cinco anos, assentar um milhão de famílias,
e não apenas quatrocentas mil como pretende o ministro Cabrera e
certamente não vai sustentar. Diz que vai fazer isso, mas não tem dinheiro. Mas para os usineiros de Alagoas existem milhões e milhões
em forma de negociatas nas caladas da noite.
Meus amigos, este Brasil tem cura. Acreditamos no Brasil, e é por
isso que estamos aqui. Se não acreditássemos que o Brasil tivesse uma
saída, não valeria a pena fazermos sessão solene, fazermos discursos,
mobilizando a companheirada. Se isso é feito, é porque sabemos que o
Brasil tem saída. E a prioridade para que o Brasil saia dessa crise será
mexer no latifúndio, porque, no momento em que assentarmos os colonos na terra e lhes dermos uma política agrícola, como está no projeto
do governo paralelo, geraremos milhões de empregos. O agricultor que
conseguir a terra e preço justo pelo produto precisará de um trator, de
uma colheitadeira, de insumos, de ferramentas; vai até adquirir televisão, geladeira etc. – e isso gerará mais empregos na cidade. E, vejam
bem, para gerar um só emprego na cidade o governo tem uma despesa
de 48 mil dólares, porque precisa da fábrica, precisa de casa, precisa
de saneamento, precisa de tantas outras coisas que custam, no mínimo,
repito, 48 mil dólares. Mas assentar uma família no campo custa apenas
7 mil dólares, portanto, cinco vezes menos.
O próprio ministro Antônio Cabrera chegou a afirmar, dias atrás,
que enquanto o governo gasta um milhão para importar 5 mil toneladas
de alimentos, se aplicasse esse dinheiro na terra, no custeio da lavoura,
na política agrícola, o mesmo valor daria para produzir 13 mil toneladas
de alimentos. O próprio governo reconhece isso. Então, por que não
faz? Porque, meus amigos, este sistema de governo que aí está, este governo que aí está não é comprometido com a reforma agrária. Está comprometido com os banqueiros e, principalmente, com os fazendeiros
e empresários. Estes querem que para um operário trabalhando numa
fábrica haja dez do lado de fora esperando uma vaga para trabalhar. Se
a reforma agrária acontecesse, acabaria com o desemprego. Aqueles que
estivessem trabalhando na cidade poderiam fazer greve e exigir melho-
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res salários. E os empresários só teriam uma saída: pagar mais. Mas,
enquanto há mão de obra sobrando, quem se atreve a pedir aumento
de salário vai para a rua, cedendo seu lugar para aquele que está na fila.
Esta é a fundamental questão por que a reforma agrária não acontece.
Essa é a principal razão. O próprio IBGE reconhece que 1% dos proprietários detém 45% das terras do Brasil, enquanto 65% dos proprietários
possuem apenas 5% das terras brasileiras.
A própria ex-ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, chegou a nos afirmar que não era possível aumentar o salário do operário
porque faltava comida no Brasil.
Como meu tempo já está esgotado, quero dizer à Presidência e aos
deputados que o projeto da bancada do Partido dos Trabalhadores regulamenta o capítulo constitucional que trata da reforma agrária que queremos aprovar ainda este ano. Com isso, o governo não terá argumentos para dizer que não pode fazer reforma agrária, que não pode fazer
desapropriações porque a Constituição ainda não está regulamentada.
Portanto, no momento em que presta homenagem ao Movimento dos
Sem-Terra e à CPT, esta Casa se compromete a fazer com que a reforma
agrária aconteça.
Para finalizar, Sr. Presidente, peço a transcrição nos anais da Casa do
Manifesto contra a Violência no Campo. Estamos colhendo assinaturas
dos deputados – e vários já assinaram – para incluí-las no documento.
15/12/1991 – DCD, p. 26700
Crítica ao discurso do deputado Cardoso Alves. Defesa da reforma agrária.
Sucesso dos assentamentos realizados no estado do Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para nós, que não fizemos
faculdade, torna-se muito difícil fazer uso da tribuna após ouvir o brilhante pronunciamento do deputado Cardoso Alves, que considero
o maior tribuno desta Casa. Quando S.Exa. fala, apesar de ser contra
nós, gostamos de ouvi-lo, porque usa palavras bem alinhadas, utiliza
um palavreado bonito. Portanto, admiramos profundamente esse ilustre deputado. E, por admirá-lo intensamente, sinto pena desse colega,
porque é uma pessoa infeliz, uma pessoa que não vive, uma pessoa que
vegeta, pois perdeu as esperanças. E, quando uma pessoa não tem mais
esperanças, não vale a pena viver.
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Vejamos, prezados colegas, que S.Exa. fala da favela, da miséria e
do êxodo rural, mas também não concorda com a reforma agrária, porque ela não dá certo. Então, a saída encontrada por S.Exa. é diminuir
o número de pessoas no Brasil, é desburocratizar o país, é reduzir o
tamanho do Estado. E entregar o resto do país para os estrangeiros. O
que não conseguiram fazer durante os vinte anos da ditadura querem
fazer agora.
Sr. Presidente, nós, do Partido dos Trabalhadores, temos a esperança, temos a crença de que este Brasil pode melhorar. E não é preciso
fazer grande coisa. O que se precisa é acabar com a roubalheira, com
a corrupção. Em que setor deste governo não há corrupção? E é essa a
situação que está causando o fracasso dos brasileiros. Vemos também,
com clareza, que a reforma agrária é viável.
Queremos convidar o ilustre deputado Cardoso Alves para, durante o recesso, fazer uma visita ao Rio Grande do Sul – terei o prazer de
acompanhar S.Exa. – e ver os assentamentos que lá fizemos. Eles não
foram feitos por Getúlio Vargas, nem por Leonel Brizola; nós, os agricultores sem-terra, tomamos a terra dos fazendeiros e ali assentamos
colonos. E está dando certo. Hoje, no Rio Grande do Sul, há mais de
sessenta assentamentos de colonos. Posso levar S.Exa. a qualquer um
deles para mostrar que a reforma agrária é viável. Só não dará certo da
maneira como esses governos vêm fazendo.
Em 1989, o governo enviou alguns representantes do Incra ao município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. Eles disseram aos agricultores que fariam um assentamento-modelo em Mato Grosso e que,
para isso, seria preciso que tais agricultores pagassem apenas a mudança
e levassem mantimentos necessários para seis meses; o resto seria por
conta do governo.
Recordo-me de que esses agricultores saíram de Ronda Alta nos criticando, porque defendíamos os sem-terra. Diziam que defendíamos os
vagabundos, os agitadores, os subversivos, e que quem quisesse trabalhar teria que ir para Mato Grosso, pois o governo lhes ofereceria condições de sobrevivência. Eles votaram no PDS e no PMDB. Eram contra
nós e estavam dispostos a enfrentar Mato Grosso.
No mês de maio, esses agricultores estiveram em meu gabinete.
Disseram que tinham vindo a Brasília tentar pela última vez uma negociação. Esta semana recebi um fax desses agricultores dizendo que já
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mandaram suas familías de volta para o Rio Grande do Sul e que estão
dando um prazo, até dia 20, para o governo federal fazer o que prometeu, senão todos vão retornar a Ronda Alta. Disseram também que
tínhamos razão, que foram enganados pelos governos que passaram por
este país.
Muito obrigado.
7/5/1992 – DCD, p. 8217
Comentários sobre as prisões de trabalhadores rurais em diversos estados brasileiros. Necessidade de regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na semana que passou desenvolveu-se a Jornada de Luta dos Trabalhadores Rurais, que foi um sucesso, porque ecoou em todos os quatro cantos do país, com mobilizações
praticamente em todas as capitais, especialmente em Brasília, onde as
autoridades tiveram que se mobilizar. Inclusive o presidente do Incra
teve que ir ao Paraná e a Santa Catarina para negociar com os agricultores. Fruto dessa luta, também o ministro Antônio Cabrera negociou e
confirmou sua presença no Rio Grande do Sul no próximo dia 8.
Mas houve também, em decorrência dessa luta, várias prisões e
muitas pessoas feridas. Só no estado do Espírito Santo foram detidas
vinte famílias, inclusive mulheres e crianças, que permaneceram presas
por 24 horas. No estado da Bahia, foram presas mais de vinte pessoas
e houve vinte feridos, inclusive um idoso que teve um braço fraturado, vítima de espancamento pela polícia. No estado do Rio Grande do
Norte ainda permanecem, fruto dessa mobilização, três companheiros
presos. Ontem entramos em contato com o secretário de Justiça daquele
estado e perguntamos a S.Exa. se era verdade que ainda permaneciam
presos três agricultores. S.Exa. nos respondeu que não era para perguntar porque a Justiça do Rio Grande do Norte havia prendido três bandidos que estavam invadindo propriedades produtivas, terras públicas,
cometendo esbulho; enfim, eram um grupo guerrilheiro. Portanto, não
podiam ser chamados de agricultores, mas, sim, de bandidos. E disse
mais, Sr. Presidente, que no estado do Rio Grande do Norte a Justiça
é eficiente e não vai permitir baderna, como acontece em outros estados do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. Sr. Presidente, eu disse a
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S.Exa. que, no Rio Grande do Sul, a Justiça também é muito eficiente,
assim como em todo o Brasil, quando se trata de reprimir trabalhador
e gente honesta.
Há alguns dias, no município de Guaíba, no Rio Grande do Sul, estive envolvido na libertação de doze agricultores que tinham sido presos
porque um pequeno criador de gado, compadecendo-se da situação de
miséria em que viviam os agricultores que ali haviam sido assentados
poucos dias atrás, doou um boi para essas pessoas. No momento em
que elas abatiam esse boi, foram presos doze companheiros, acusados
de furto de gado. O proprietário do animal teve de ir à Justiça e testemunhar que havia doado o boi. Mas a Justiça do Rio Grande do Sul,
mostrando a sua eficiência, já havia prendido os doze companheiros.
Isso mostra, Sr. Presidente, Srs. Deputados, como a Justiça é eficiente
quando se trata de prender pessoas humildes e trabalhadoras.
Quanto a este governo que desmorona envolvido em um mar de
corrupção, quanto a ministros que não ganharam de presente um boi,
mas roubaram milhões de dólares do povo brasileiro – pelo menos há
suspeitas disso –, a Justiça é frágil, incompetente e não manda nem mesmo um corrupto para a cadeia.
Quando pequenos agricultores, como aqueles que ainda se encontram presos no Rio Grande do Norte, porque querem ser honestos, não
querem ser marginalizados na cidade por falta de emprego, lutam pela
reforma agrária – já que o governo não a implementa – temos, então,
que tomar posições. Nesse caso, a ocupação de terra é a postura mais
forte que os agricultores descobriram para que ocorra a reforma agrária.
E eles são presos, espancados e ainda tachados de bandidos. A Justiça
que temos é capenga, manca e troncha. Forte e coerente de um lado e
frágil de outro, quando deveria ser forte e manter a ordem, e proporcionar tranquilidade ao povo brasileiro.
Para finalizar, quero dizer que essa jornada de lutas trouxe à tona o
problema da reforma agrária. Pelo menos ela foi rediscutida nos quatro
cantos do Brasil e veio mostrar, mais uma vez, a nós, congressistas, a
responsabilidade que temos em regulamentar imediatamente o capítulo
da Constituição que dispõe sobre a reforma agrária.
Nossa bancada tem um projeto tramitando nesta Casa, o décimo
segundo projeto apresentado por nós nesta legislatura, o qual está nas
mãos do ex-presidente da Comissão de Agricultura, deputado Odelmo
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Leão. S.Exa. vem nos enrolando desde o ano passado, quando já deveria ter dado seu parecer. Era questão de honra aprovarmos esse projeto
ainda no ano passado. Já estamos no mês de maio e S.Exa. ainda não
apresentou seu relatório.
Temos um abaixo-assinado pronto solicitando a apreciação desse
projeto em regime de urgência urgentíssima nesta Casa. Ainda não o
apresentamos para não atropelar os fatos. Vamos aguardar mais alguns
dias. Se o deputado Odelmo Leão não apresentar seu relatório, o projeto
será apreciado em caráter de urgência urgentíssima, e os Srs. Deputados
serão responsáveis pela sua aprovação, para que a reforma agrária deixe
de ser um assunto relacionado à violência e possa ser posta em prática.
Foi aprovado hoje, na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, o projeto de rito sumário, primeiro passo para a implantação
da reforma agrária, regulamentando a Constituição.
23/6/1992 – DCN, p. 14108
Defesa da regulamentação da reforma agrária. Julgamento dos trabalhadores
rurais sem-terra acusados pela morte de um policial em decorrência de conflito entre agricultores e a polícia em Porto Alegre (RS).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta semana, quando se
aproxima o final dos trabalhos legislativos do primeiro semestre, temos projetos importantes a serem apreciados por esta Casa, como, por
exemplo, aquele que julgo da maior importância para o Brasil: o projeto
da reforma agrária.
É evidente que hoje ocupamos a tribuna no período do Grande
Expediente para falar sobre este assunto. Por mais que estejamos presentes nas greves dos trabalhadores urbanos das mais diversas categorias, nos protestos dos pequenos e dos médios agricultores, somos considerados o deputado dos sem-terra e o defensor da reforma agrária.
Por que fazemos isso? Por que essas coisas acontecem? Porque nós
realmente empunhamos a bandeira da reforma agrária, que julgamos de
importância prioritária para o Brasil.
Sr. Presidente, hoje no país, há cerca de 12 milhões de brasileiros
sem-terra vivendo nos campos; temos, em nossas cidades, aproximadamente 10 milhões de desempregados e 81 milhões de hectares de
terras ociosas. Defendemos a reforma agrária porque ela beneficiará o

247

248

Parte IV – Pronunciamentos do deputado Adão Pretto

agricultor que não tem terra? Exatamente. Ele será o maior beneficiado.
Mas a reforma beneficiará também o pequeno e o médio agricultor; enfim, toda a sociedade.
Disse várias vezes que a reforma agrária para nós pode ser comparada a uma feijoada, que, para ser saborosa, deve conter feijão, água,
pezinho e orelha de porco, temperos; enfim, uma série de ingredientes.
Assim ela fica gostosa. Mas pode-se fazê-la também com apenas feijão e
água, e não se pode dizer que não é feijoada. Só que fica horrível e quase
não dá para comê-la. Assim é a reforma agrária. Não basta distribuir a
terra – feijão com água. É preciso os demais ingredientes, tais como preço justo pelo produto, saúde, educação; enfim, uma mudança, uma reforma no Brasil. Caso isso aconteça, a reforma beneficiará não somente
o agricultor sem-terra, mas também o pequeno e o médio proprietário.
Beneficiará ainda o comerciante, porque esse venderá mais.
O agricultor que adquirir terra, se contar com uma política agrícola
justa e adequada, uma política diferenciada para o grande, o médio e
o pequeno agricultores – e esses dois últimos são os que produzem o
alimento que o brasileiro consome –, gerará maior consumo de equipamentos, de insumos, e a indústria faturará mais; o motorista transportará mais e o operário será diretamente beneficiado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com uma reforma agrária
acompanhada de uma política agrícola estanca-se o êxodo rural – o
agricultor abandona o campo e vem para a cidade disputar os empregos,
que não existem, com os trabalhadores urbanos. E, como disse, essa política agrária propiciará consumo de mais equipamentos, mais insumos;
enfim, de mais implementos, e gerará mais empregos na cidade.
Nós, quando fizemos o programa de governo do nosso candidato, o
Lula, não estávamos disputando as eleições de brincadeira. Estávamos
encarando-as seriamente. E dizíamos uns aos outros: pode ser que ganhemos as eleições, e temos que dizer aos eleitores aquilo que é possível fazer. Nós, do Partido dos Trabalhadores, não podemos fazer como
os demais, que, quando são candidatos, prometem mundos e fundos.
Depois, quando não conseguem cumprir o que prometeram, já têm a
cara preparada para suportar as críticas veementes do povo, que faz a
cobrança. Mas nós, do Partido dos Trabalhadores, temos que ser coerentes, levando a sério o nosso trabalho e não mentindo para o povo.
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Para isso fizemos um estudo profundo a fim de dizermos exatamente
aquilo que seria possível fazer no Brasil.
(...) Realmente, esperava que, no debate de tema tão importante
como este, o plenário estivesse lotado. Entretanto, nem por isso nosso
pronunciamento cai no vazio, porque circulam por esta Casa, diariamente, cerca de 15 mil pessoas; há muitos alto-falantes ligados e, consequentemente, milhares de trabalhadores e funcionários ouvem nossa
voz e nosso clamor pela reforma agrária. (...)
Mas eu falava, Sr. Presidente, Srs. Deputados, do programa de governo do Lula. Não quero fugir desse raciocínio. Estávamos com um
programa sério. Se “pegássemos” o Brasil, teríamos plano, teríamos um
programa, não faríamos como o presidente Collor, que disputou as eleições parece que por brincadeira e, por não ter plano, o resultado está aí.
No programa de governo do PT dividimos a nossa companheirada
em equipes. Uma equipe elaborava o programa de saúde, outra o programa de educação, outra o programa do salário mínimo, mais outra o
programa de reforma agrária e política agrícola, com a qual contribuímos participando de debates.
Os companheiros que trabalhavam na equipe salarial chegaram à
conclusão de que a primeira coisa que o Collor deveria fazer era dobrar
o salário mínimo – essa era a prioridade número um.
Nós, da política agrícola e reforma agrária, respondemos:
“Tudo bem! Devemos fazer isso ou talvez mais, só que antes temos
de triplicar a produção de alimentos, porque o Brasil não produz o que
chega.” Foi a conclusão a que nós, petistas, chegamos ao elaborar o programa do governo Lula.
E isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi confirmado pelo governo
Collor, quando Zélia Cardoso era ministra da Economia. Quando chegamos a esta Casa e fomos recepcionados com aquele pacote Collor II,
o salário mínimo, naquela época, deveria estar valendo 33 mil cruzeiros
para ocupar o mesmo patamar daquele do ano anterior, apesar de não
ser bom. Mas o presidente Collor, nesse pacote, veio oferecendo apenas
15 mil, e nós, do PT e de outros partidos progressistas, tentamos negociar um salário mínimo de no mínimo 25 mil cruzeiros.
A ministra Zélia nos respondeu: “Não se pode estabelecer o salário
mínimo de 25 mil cruzeiros porque falta comida. O Brasil não produz
o que chega. Se isso acontecer, o governo vai ter que gastar 13 bilhões
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de dólares na importação de alimentos, porque o Brasil não produz o
suficiente”.
Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a reforma agrária
não é uma luta só dos agricultores sem-terra, como dizia, mas de toda a
sociedade, porque sem aumento da produtividade o salário mínimo não
poderá ser aumentado. Aliás, a reforma agrária só vai acontecer quando
a sociedade compreender isso.
Fomos mais longe. Apresentamos ao ministro Antônio Cabrera esse
programa de governo do Lula como um projeto de lei que defende o
seguinte: se o governo usasse 5% do valor da dívida externa, isso daria
para assentar, em cinco anos, 1 milhão de famílias. E o programa do
governo Collor prometeu assentar apenas a metade, 500 mil famílias,
em cinco anos. Contudo, o presidente Collor já ultrapassou a metade do
mandato e até agora não fez um palmo de desapropriação. O que aconteceu em termos de reforma agrária é resultado da luta dos agricultores
sem-terra com o apoio dos trabalhadores urbanos, dos movimentos populares e das entidades que os apoiam. Houve casos em que teve que ser
comprada terra a preço de ouro por governos estaduais para se evitar
mais conflitos. Tivemos, num período tão curto, mais de 300 conflitos
no Brasil, e a CPT afirma que no período de 1988 até 1991 foram assassinados no Brasil, na luta pela terra, 609 camponeses. Houve milhares e
milhares de prisões. Falando nisso, na quarta-feira próxima serão julgados em Porto Alegre os seis colonos envolvidos no episódio da praça da
Matriz, no dia 8 de agosto, onde morreu um brigadiano.
E estão lá, Sr. Presidente, Srs. Deputados, no banco dos réus, não
apenas seis agricultores; também está sentada no banco dos réus a reforma agrária. Está sentado o socialismo, está sentada a Central Única dos
Trabalhadores, a CPT, a CNBB, a Contag; estão sentados o Partido dos
Trabalhadores e tantos outros movimentos progressistas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, sei que o nosso tempo está esgotado, mas quero ainda dizer que esta Casa tem uma enorme responsabilidade, esta semana, no debate da reforma agrária que começa hoje.
Dependendo da postura dos Srs. Parlamentares nesta Casa, podemos
evitar uma guerra civil ou ser os responsáveis por um grande conflito no
campo – e já há indícios claros de que está para acontecer.
Sr. Presidente, estive dias atrás no estado do Maranhão. Lá existem
mais de 80 liminares de despejo na mesa do Sr. Governador, decretadas
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pelo Judiciário, e o governador ainda não as cumpriu. Portanto, mais de
90 mil pessoas serão despejadas a qualquer momento.
No estado do Paraná, ultrapassa a 20 o número das liminares de
despejo que o governo também não cumpriu. Está aí a UDR novamente
fazendo leilão de gado para se armar e fazer despejo por conta própria,
já que os governos dos estados não o fazem.
Então os deputados desta Casa têm a grande responsabilidade de
aprovar a regulamentação da Constituição no que diz respeito ao capítulo da reforma agrária. E devemos aprovar um projeto que a viabilize
de fato, porque para o PT reforma agrária tem que ser feita nas terras
improdutivas, naquelas que não estão cumprindo função social.
Dizem os defensores da UDR, ligados aos fazendeiros, que a terra
produtiva não poderá ser tocada, mesmo que não esteja cumprindo sua
função social. Ora, como não vamos tocar nas propriedades produtivas,
no caso as dos usineiros, se temos dados comprovados de que há no
Brasil 27 fazendas com trabalhadores escravos? Os números apontam
um total de 4.883 trabalhadores escravos no Brasil. Como uma propriedade dessas, que tem trabalhadores escravos, não poderá ser desapropriada? Esta é a meta do Partido dos Trabalhadores e da maioria dos
deputados progressistas desta Casa, que terão de travar esta batalha a
partir de hoje até quinta-feira, quando ou votamos uma reforma agrária
ou este país estará vivendo o caos.
Concluindo, Sr. Presidente, esta Casa deve mostrar agora o que é o
Brasil, porque nosso país está voltado para o Congresso Nacional. Esta
Casa é o único espelho no qual os brasileiros podem se olhar, porque o
governo que aí está, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está mais do
que desmoralizado. Assisti ao presidente pela televisão, li na íntegra seu
pronunciamento de ontem e pude entender claramente que esse foi o
seu último. Pelo seu desespero, deu para entender que S.Exa. fez ontem
a sua despedida.
27/6/1992 – DCN, p. 14751
Defesa do projeto de reforma agrária apresentado pelo PT, diante das críticas
dos deputados Roberto Cardoso Alves e Ronaldo Caiado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem não tive oportunidade de falar desta tribuna para defender o projeto de reforma agrária
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apresentado pelo nosso Núcleo Agrário da bancada do PT. Ontem também foi um dia muito angustiante para mim, quando vi esta tribuna
ser ocupada pela UDR, representada pelo empresário e fazendeiro de
Mato Grosso Roberto Cardoso Alves, jurista que tem vários diplomas.
Na oportunidade, S.Exa. nos perguntava em qual país do mundo foi
feita uma reforma agrária que tenha dado certo, quando sabemos, e já
foi inclusive citado aqui por outros colegas, que isso já aconteceu. A
Alemanha, por exemplo, que tem o tamanho do Rio Grande do Sul,
vende para o Brasil leite, carne, até batata, além de vários outros produtos que poderíamos produzir.
O líder do PDS se referiu a um país onde a reforma agrária fracassou. Convidaria esse deputado, bem como os demais, para que fossem
ver os assentamentos que fizemos no Brasil. Através da luta dos agricultores sem-terra, tivemos a possibilidade de fazer o assentamento de 100
mil famílias que receberam apenas a terra, poucos incentivos e estão
hoje, com o fruto do seu trabalho, tirando em média de três a sete salários mínimos por mês. Essas 100 mil famílias, que foram assentadas
com toda dificuldade, estão produzindo, por ano, 240 mil toneladas de
milho; 80 mil toneladas de feijão; 310 mil toneladas de mandioca, 170
mil toneladas de arroz; 120 mil toneladas de carne bovina e 120 milhões
de litros de leite.
Se não bastassem essas informações, desafiarei a UDR – inclusive,
pagarei as passagens – para ir comigo ao Rio Grande do Sul visitar esses
assentamentos. Lá, na Fazenda Itaíba, em uma extensão de 3.100 hectares, [que era] pertencente a um só proprietário, agora estão 87 proprietários. Moradores existiam três apenas; hoje há 453. Antes, tinham 800
reses; após o assentamento, possuem 800 reses, 800 suínos, 6.000 aves,
produzem 300 mil litros de leite por ano, 107 mil sacos de produtos
agrícolas; tem 25 colheitadeiras, 90 tratores, 21 caminhões, carros, três
escolas, uma capela, um clube e – o mais importante – 25 ha reflorestados. Estes são exemplos de que a reforma agrária é a saída para este país.
E mais do que isto: as dificuldades para se conseguir um emprego na
cidade. Temos 10 milhões de desempregados. Isto custa, no Brasil, em
torno de 30, 40 mil dólares, enquanto, no campo, a manutenção de uma
família custa apenas 7 mil dólares. É, portanto, a maneira mais fácil de
resolver o desemprego no país.
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Nosso salário mínimo é o mais baixo da história e o mais baixo do
mundo. Isso se deve ao fato de não haver alimentos suficientes. O Brasil
não produz alimentos que deem para todos. Se encontrarmos o que
comprar nos supermercados, é porque outras pessoas estão passando
fome. Na hora em que todos os brasileiros puderem comer o suficiente,
não haverá comida para todos. Isso nós, do PT, já descobrimos quando
fizemos o programa de governo do Lula, o que foi confirmado, no governo Collor, pela ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, da Economia,
que disse não ser possível aumentar o salário porque o Brasil não produz o suficiente.
Ontem, os deputados Cardoso Alves e Ronaldo Caiado falaram
desta tribuna sobre a queda do Muro de Berlim. Ora, Sr. Presidente,
nós, do PT, também aplaudimos a queda do Muro de Berlim, porque
aquele socialismo não era o que queríamos, era um socialismo de cima
para baixo. Quando pensam que acabou o socialismo no Leste Europeu,
enganam-se. Agora é que está começando, porque o povo vai implantar o verdadeiro socialismo lá. Citaram o Muro de Berlim tentando denegrir a nós, os socialistas. A direita sempre argumenta que saíram da
Alemanha socialista dez, vinte mil pessoas – deixaram lá seus automóveis, suas casas, seus pertences – e foram em busca de liberdade, para a
Alemanha capitalista. Mas a direita nunca disse que do Rio Grande do
Sul não saíram dez, vinte mil pessoas; saíram mais de trinta mil pessoas,
que foram para a Argentina em busca de terras; para o Paraguai, saíram
mais de quinhentos mil brasileiros, que não deixaram no Brasil as suas
casas, nem seus automóveis na fronteira, levaram a mudança dentro de
um saco e foram em busca de terras, porque esta lhes era negada aqui.
E essas pessoas, quando retornaram ao Brasil, são tidas como estranhas,
como invasoras.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, que direito tem essa meia dúzia de
fazendeiros de se adonar daquilo que não lhes pertence? Admitimos
que uma pessoa possa ter dois, três, dez automóveis. Não há nenhum
problema nisso, porque fabricamos automóveis. Se alguém quiser ter
dez, vinte pares de sapatos, não há nenhum problema, porque fabricamos sapatos. A terra não fabricamos. A terra é igual ao sol; o sol nasceu
para todos. Esses latifundiários não compraram essas terras; eles se adonaram daquilo que não era deles. Sempre tenho dito que quem tem mil
ou dois mil hectares de terra tem de ser respeitado. Agora, quem tem
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dez, vinte mil hectares de terra, esse não pode ser respeitado, porque
não foi trabalhando que os adquiriu. Se fosse pelo trabalho que se adquirissem dez, vinte mil hectares de terra, todos os trabalhadores rurais
teriam terra!
Hoje, esta Casa tem uma grande responsabilidade: ou aprovamos
um projeto viável de reforma agrária ou vai haver uma guerra civil no
campo. A UDR está desejando que isto aconteça, está fazendo leilões de
gado para comprar armas e partir para uma guerra que os trabalhadores
não querem. Os trabalhadores querem justiça.
1/7/1992 – DCD, p. 15197
Injustiça no julgamento dos agricultores acusados do assassinato de um soldado da Brigada Militar de Porto Alegre (RS).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos dias 24, 25 e 26 de junho
o Rio Grande do Sul viveu um dos seus momentos mais importantes,
quando foram julgados os agricultores suspeitos de terem participado
do assassinato do soldado Valdeci, na praça da Matriz, no dia 8 de agosto de 1990.
Já havia dito desta tribuna, antes do julgamento, que estavam ocupando o banco dos réus em Porto Alegre não os agricultores, mas sim
a reforma agrária, o Movimento dos Sem-Terra, a igreja progressista, a
Central Única dos Trabalhadores, os partidos de esquerda; enfim, toda
a sociedade que luta por mudanças neste país, que não compactua com
a corrupção do governo Collor. E isso veio a se confirmar na madrugada
de sábado, quando foi proferida a sentença aos agricultores que estavam
no banco dos réus, representando todos esses movimentos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse foi o julgamento mais longo, mais vergonhoso e mais injusto já visto na história da Vara Criminal
de Porto Alegre. Esses agricultores foram absolvidos pelo corpo de jurados, por cinco votos contra dois, sob a alegação de falta de provas;
quando foi votado outro quesito para saber se haviam contribuído de
alguma maneira para a morte do brigadiano Valdeci, foram condenados
por quatro votos contra três; ou seja, chegou-se à conclusão de que haviam contribuído, de alguma maneira, para a sua morte.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se eles foram condenados a
seis ou oito anos de prisão por terem contribuído de alguma forma para
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a morte do soldado, deveriam estar incluídos também nesta lista de culpados o ex-governador do estado, Sr. Sinval Guazzelli, o ex-secretário de
Agricultura, Sr. Marcos Palombini, e ainda o ministro da Agricultura,
Sr. Antônio Cabrera, que havia prometido o assentamento desses agricultores. E o não cumprimento dessa promessa fez com que aqueles trabalhadores fossem à praça da Matriz reivindicar seus direitos.
Foram presos somente seis agricultores, entre eles uma agricultora, mãe de uma criança de seis meses, que levou três tiros da Brigada
Militar e ficou vários dias em estado de coma, tendo sido, mesmo assim,
condenada a sete anos de prisão.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não podemos admitir um julgamento como esse.
Queremos também, desta tribuna, expressar o nosso repúdio pela
maneira como foi usado o cadáver do soldado Valdeci, como foram usadas as lágrimas da viúva, visando somente a defender os interesses do
latifúndio. Não se pode admitir que se use o sofrimento e a dor daqueles
que lutam por justiça neste país, sejam eles agricultores, sejam eles brigadianos, e que sejam condenados.
Sr. Presidente, abrirei mão da minha imunidade parlamentar e me
apresentarei voluntariamente como culpado por lutar pela reforma
agrária e por ter sido um dos pioneiros do Movimento dos Sem-Terra.
Faço um apelo a todos os ilustres colegas que lutam pela reforma agrária
para que também se apresentem como culpados, porque foram igualmente julgados.
6/5/1993 – DCD, p. 8913
Críticas à publicação, pela revista Veja, de matéria contra o Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra com o intuito de denegrir a imagem dos que defendem a
reforma agrária. Críticas à atuação da UDR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há um deputado nesta Casa, o
ilustre Sr. Cardoso Alves, que tem debatido muito sobre a liberdade de
imprensa. S.Exa. tem razão em alguns casos.
Como falou agora a ilustre colega, deputada Luci Choinaki, a revista
Veja publica matéria com a data de hoje – que está circulando desde
domingo passado – no sentido de desmoralizar e denegrir o Movimento
dos Sem-Terra, em nível nacional, e, automaticamente, as pessoas que
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defendem a reforma agrária. Entende-se claramente que o diretor dessa
revista estaria com a matéria pronta para ser publicada, mas, para não
ficar descaradamente nesse nível, veio entrevistar algumas pessoas ligadas àquele movimento, entre as quais me incluo. Fui entrevistado por
mais de 45 minutos. Não saiu uma vírgula sequer do que disse. O que
está na revista é tudo aquilo que eu não disse. O nome de Antoninho
Mattes, da direção do Movimento Nacional dos Sem-Terra, o qual nem
viu a reportagem da revista, consta de matéria extensa, sendo que ele
nada disse.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa revista acusa o Movimento
dos Sem-Terra como o último movimento radical da esquerda, o último
movimento socialista, mas não diz nada sobre os verdadeiros guerrilheiros deste país, que estão matando trabalhadores, como é o caso da
UDR.
No mês passado, estive sob a pontaria das armas da UDR. Juntamente
com dois deputados estaduais do Rio Grande do Sul, Antônio Marangon
e João Vargas, do PDT, líder do governo Alceu Collares na Assembleia
Legislativa, o bispo de Santa Maria estivemos, por duas horas, presos
no fórum de Júlio de Castilhos. A UDR estava armada, do lado de fora,
querendo a nossa cabeça. Denunciei tudo isso à revista, mas nada foi
publicado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são armadilhas que a direita
usa para denegrir, no Brasil e até no exterior, a imagem do movimento
pela reforma agrária, porque as pessoas que não estão militando atualmente nesse movimento ficam informadas pelos meios de comunicação.
Então, temos que avaliar isso seriamente. Faço um desafio à revista
Veja no sentido de que, se ela realmente não está mal-intencionada, que
faça outra matéria mostrando o outro lado da moeda, os benefícios que
a reforma agrária tem trazido ao Brasil, com exemplos e dados concretos da produção e da atuação das cooperativas, senão ela estará provando estar mal-intencionada ao publicar essas matérias.
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12/8/1993 – DCN, p. 16169
Necessidade de reativação, pelo governo federal, do processo de reforma agrária no Brasil. Documento elaborado pela Central Única dos Trabalhadores sobre a
situação do produtor rural no Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é do conhecimento de todos
os colegas que sou um parlamentar apaixonado pela reforma agrária.
E já nos tornamos uma referência nacional nessa luta dos agricultores
que buscam um pedaço de terra. Somos um dos fundadores desse movimento que hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior movimento popular
do Brasil e até da América Latina. Se não fossem os sérios compromissos que assumimos em Brasília a favor da luta dos trabalhadores, hoje
estaríamos em Natal, no Rio Grande do Norte, pois fomos convidados
para lá participar de grande mobilização pela reforma agrária.
Dizem que no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná
não existe mais terra para a reforma agrária. Há algum tempo estive
em Mato Grosso, onde vi gaúchos que saíram do Rio Grande em busca
de terras e já há mais de dois anos estão lá acampados, à espera de um
pedaço de terra, que não lhes é concedido.
O governo sempre diz que não tem amparo legal para implementar
a reforma agrária. Sempre falta alguma coisa: falta lei, falta substitutivo
para que a reforma agrária aconteça. Havia o Estatuto da Terra, lei muito melhor do que a que aprovamos nesta Casa, e a reforma agrária foi
regulamentada pela Constituição. Mas ainda faltava o rito sumário, agora já aprovado e sancionado. Há no país 20 mil famílias de agricultores
sem-terra, que se encontram acampados, e o governo até hoje não usou
a lei para fazer sequer uma desapropriação.
Portanto, o que falta é vontade política. E agora mais do que nunca,
quando se desencadeia uma campanha nacional contra a fome e a miséria no Brasil, fica mais evidente que a reforma agrária é indispensável.
Não dá para admitir, num país do tamanho do nosso, que de cada três
hectares de terra apenas um seja ocupado, e mal, enquanto existem cerca de 12 milhões de agricultores sem-terra. E nas cidades o número de
desempregados ultrapassa 8 milhões. Discute-se a pena de morte para
combater a violência, mas enquanto não se distribuir a renda e a terra,
enquanto existir fome e miséria no país, mesmo que se ponha um militar ou um policial em cada esquina da cidade, sempre haverá roubos e
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arrombamentos. (...) A reforma agrária que defendemos não é apenas a
da distribuição de terras. Sempre a comparo a uma feijoada, que, para
ser gostosa, tem que ter pé e orelha de porco, tem que ter os temperos.
Pode-se fazer uma feijoada só com feijão e água; também é uma feijoada, só que fica horrível, e é quase impossível comê-la. Assim acontece
com a reforma agrária. Distribuir terra apenas não resolve. Precisamos
de uma reforma agrária que distribua a terra, mas também de uma política agrícola justa e adequada, principalmente para o pequeno e o médio
agricultores.
Pesquisa feita pelo IBGE mostra que no Rio Grande do Sul a pequena propriedade, de até cinquenta hectares de terra, é responsável por
93% da produção de feijão e fumo, 39% de soja e também de trigo, 71%
de milho, 16% de arroz, 89% de uva e ainda 72% de leite e 86% dos suínos abatidos. Portanto, vejam a grande responsabilidade das pequenas
e médias propriedades, principalmente no estado que represento, o Rio
Grande do Sul.
Tenho em mãos documento da Central Única dos Trabalhadores
e dos movimentos populares, como o Movimento dos Sem-Terra, das
pequenas cooperativas, e peço ao ilustre presidente que autorize sua
transcrição nos anais da Casa. Essa proposta merece ser estudada com
carinho. E se ela for efetivada realmente irá revolucionar a agricultura
do Rio Grande do Sul e dos outros estados do Sul, que estão desencadeando uma luta – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – que
começou ontem e vai até amanhã. Milhares de agricultores das capitais
desses estados estão protestando, estão reivindicando um crédito especial para a pequena propriedade, a de até cinquenta hectares de terra,
que seria dividido em três categorias: a classe 1 atingiria as propriedades
de um a dez hectares, e as classes 2 e 3 atingiriam as de até cinquenta
hectares de terra.
Estamos reivindicando do governo, em primeiro lugar, o assentamento de todas as famílias de agricultores sem-terra desses estados e,
em segundo lugar, um crédito para os pequenos agricultores, os assentados, de 5 bilhões de dólares, com o subsídio de 1 bilhão de dólares, que
seria distribuído da seguinte maneira: a categoria 1, que corresponde ao
agricultor que tem de um a dez hectares, ficaria com 30% desse crédito
e teria um subsídio de 50% do valor, com juros de 6% ao ano, um ano
de carência e prazo de dois a seis anos para pagar. A categoria 2 também
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teria direito a 30% do crédito, um subsídio de 40%, com juros de 60%
ao ano e prazo de dois a seis anos para pagar. A categoria 3 ficaria com
apenas 20% do crédito, um subsídio de 30% do valor, com juros de 6%
ao ano, um ano de carência e prazo de dois a seis anos para pagar.
O pagamento seria efetuado com base na equivalência-produto, mas
uma equivalência de verdade e não esta equivalência disfarçada, como
a que está no pacote do ministro da Agricultura. O próprio ministro diz
que, no seu programa de financiamento, a troca de produtos deixa resíduos. Quer dizer, o agricultor vai ao banco, obtém um financiamento
equivalente ao valor de cem sacos de milho e fica devendo 109 sacos,
porque terá de pagar os juros. E, se o preço mínimo não acompanhar a
correção monetária, sobra o tal do resíduo. Quando ele pagar a conta,
vende os cem sacos de milho, mas faltam vinte sacos para pagar a conta,
porque o preço do produto não acompanhou a inflação. Então, esse é
o chamado resíduo proposto pelo ministro, ou seja, rolar o restante da
dívida para o próximo ano.
No próximo ano, o agricultor volta ao banco, pega novamente um
financiamento equivalente ao valor de cem sacos de milho e já fica devendo 129 sacas, sendo nove dos juros e vinte que correspondem ao
resíduo do ano anterior. Se nesse pagamento ainda houver algum resíduo, a dívida vai rolando como uma bola de neve. É uma verdadeira
emboscada, e o agricultor se endivida mais. Portanto, não é verdadeira a
propaganda do empréstimo com base na equivalência-produto proposta pelo Sr. Ministro.
Para os pequenos e miniagricultores, queremos que o financiamento
seja pela equivalência real. Que o valor equivalente a cem sacas de milho
pague as cem sacas. Essa, a nossa proposta. Por que isso, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados? Porque vamos enfrentar os países do Mercosul,
um grande trator que vai passar por cima do nosso pequeno agricultor, porque vamos ter de competir com os agricultores da Argentina,
que têm produtividade com assistência técnica e subsídio do governo.
Entraremos numa guerra em que eles estarão de metralhadora e teremos de enfrentá-los de bodoque. Exemplifico: uma vaca na Argentina
produz 2.275 litros de leite por ano, enquanto no Brasil, no estado do
Rio Grande do Sul, uma vaca produz apenas 734 litros de leite. Então,
como vamos competir com eles? Vamos vender no mercado pelo mesmo preço. Essa é a razão dessa grande luta travada pelos agricultores dos
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estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, e com eles
queremos solidarizar-nos.
O nosso agricultor está pagando para trabalhar. Essa é a realidade. O
agricultor que cria suínos compra o concentrado e mistura com a ração
que ele mesmo produz. Ao vender os animais, às vezes não consegue pagar sequer o concentrado. O pecuarista faz os cálculos e verifica o prejuízo que está tendo com a produção de leite. Os agricultores que plantam
batata, como é o caso dos da cidade de Ibiraiaras, no Rio Grande do Sul,
fizeram um plantio de batata no ano passado. Conseguiram um financiamento, venderam sua produção, que foi boa, mas não pagaram sequer a
metade do financiamento. Nesta semana, esses agricultores estão sendo
executados na Justiça, devido ao restante que não conseguiram pagar.
Quero dizer também que está vindo mais um golpe para o povo brasileiro, a revisão constitucional, que estão querendo enfiar goela abaixo do povo brasileiro. Querem fazer a reforma de uma Constituição da
qual ainda não provamos o sabor, pois 180 de seus artigos ainda não
foram regulamentados. A Lei da Reforma Agrária foi regulamentada,
mas ainda não foi executada; se houver a revisão, teremos de fazer tudo
de novo.
É mais um engodo para o povo brasileiro. O que é preciso fazer não
é uma nova Constituição, mas sim punir os sonegadores de impostos,
pois, na Previdência, de cada cruzeiro real arrecadado, outro é sonegado. A Souza Cruz, que produz cigarros no Rio Grande do Sul e tem 70%
do preço do seu produto equivalente a impostos, foi perdoada dias atrás
da dívida de quase um trilhão de cruzeiros de impostos que não pagou.
Ela apenas repassa o dinheiro que já recebeu do consumidor.
Portanto, deve-se deixar de emprestar dinheiro aos usineiros de
Alagoas, que produzem álcool, e aplicá-lo na agricultura. Agindo assim,
Sr. Presidente, talvez um dia possamos ter um país onde possamos ver o
PC Farias na cadeia, onde possamos ver os assassinos de Chico Mendes
de novo na cadeia, onde possamos ver o irmão do ex-deputado Jabes
Rabelo preso novamente, onde não se matem crianças nas portas das igrejas, como aconteceu no Rio de Janeiro com o respaldo das autoridades.
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26/11/1993 – DCD, p. 25596
Elogio ao início da reforma agrária no país, pelo governo Itamar, mas reclamação contra a morosidade do processo no RS. Crítica a parlamentares contrários à
desapropriação da Fazenda Jangada, no município de Getulina, estado de São Paulo.
Necessidade de uma ampla reforma agrária como forma de reverter o quadro de
fome que envergonha o país.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero, em primeiro, lugar,
cumprimentar o Sr. Osvaldo Russo e o presidente Itamar Franco pelo
início de reforma agrária que está acontecendo no Brasil.
Ao mesmo tempo, quero repudiar o fato de que o Rio Grande do
Sul, um dos estados com mais conflitos de terras no país, pela segunda
vez tenha sido esquecido pelos órgãos governamentais. Em virtude disso, os agricultores, em protesto, ocuparam ontem o prédio do Incra em
Porto Alegre e prometem não sair de lá enquanto o Rio Grande do Sul
não for lembrado e for feita uma desapropriação no estado.
No mês de abril ainda foi acertada com o presidente da República,
Itamar Franco, e com o ministro da Agricultura a liberação de oitocentos hectares de terras da Embrapa, no Capão do Leão, naquele estado.
Mas até hoje isso não foi feito. Os agricultores ocuparam também aquela
área e, segundo informações, a Embrapa está entrando na Justiça, pedindo a reintegração da posse.
Oxalá, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não aconteça no Rio Grande
do Sul o que vem acontecendo ultimamente em São Paulo, como no
episódio há pouco trazido pelos companheiros Hélio Bicudo e Alcides
Modesto. Enquanto se negociava aqui em Brasília e o Incra já havia dado
o sinal verde para a desapropriação – o próprio presidente da República
estava convencido de que a área seria desapropriada – o governo do
estado de São Paulo, sem a mínima razão, colocou a polícia em cima
dos agricultores, executando massacre com mais de cinquenta feridos.
Mulheres abortaram durante o despejo, tal o espancamento. Alguém
deverá ser responsabilizado por isso.
Ontem ouvi desta tribuna – gostaria até de ter dado uma resposta, mas não foi possível – dois deputados por São Paulo, representantes
da UDR, criticarem o Sr. Osvaldo Russo e o presidente Itamar Franco
pela desapropriação da Fazenda Jangada, naquele estado. Diziam que
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o governo estava tentando desestabilizar a agricultura, fazer com que a
produção paulista diminuísse.
Sr. Presidente, nobres colegas, é lamentável ver pessoas cultas como
esses nossos colegas virem aqui dizer que a reforma agrária é um entrave à agricultura. Isso é uma ignorância do tamanho do Brasil. Pior ainda: é proposital, porque, no fundo, eles sabem que o país não tem saída
sem a reforma agrária, um país do tamanho do nosso, onde de cada três
hectares de terra somente um está sendo ocupado. Há nas cidades em
torno de 80 milhões de desempregados e, no campo, em torno de 12
milhões de agricultores sem-terra. Neste país tão rico, tão produtivo, há
uma população de 32 milhões de famintos!
E os culpados por isso que vem acontecendo são os que se dizem
donos das terras, que consideram que suas terras estão sendo invadidas. Na verdade, os agricultores estão é recuperando aquilo que é deles,
porque essas terras já foram invadidas. Duvido, Sr. Presidente, que um
proprietário de 10 mil, 20 mil hectares de terra as tenha conseguido
trabalhando. Admito que quem tenha quinhentos ou até mil hectares
de terra no Sul do país deve ser respeitado. Essas terras não devem ser
invadidas. É terra que custou suor e sacrifício. Mas daí para mais não
foi trabalhando que as adquiriram. Se fosse trabalhando que se conseguisse adquirir 10 mil hectares de terra, estaríamos transformando 90%
do povo brasileiro em vadios. Por que é que esses também não têm 10
mil hectares de terra? É porque não fizeram falcatruas, é porque não
receberam heranças.
No Rio Grande do Sul, as grandes propriedades são heranças das
revoluções, quando matavam proprietários para se adonarem das terras. Hoje, nossas terras, os proprietários são os filhos, os netos daqueles
revolucionários. São esses que vêm entravando o progresso e o desenvolvimento do Brasil. No Rio Grande do Sul, temos praticamente dois
estados: um estado onde há progresso, desenvolvimento, pujança, na
região dos minifúndios; e um onde há atraso, que é na fronteira, onde se
concentram as grandes propriedades e o progresso não chega.
Foi publicada pela Emater uma pesquisa com dados sobre a produção da pequena propriedade mostrando que, no Rio Grande do Sul,
80% do feijão é produzido na pequena propriedade; 70% do milho nas
propriedades com até 50 hectares; 90% da uva; 95% do fumo; 70% da
criação de aves e suínos saem da pequena propriedade e – isso me cau-
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sou surpresa – 62% do gado abatido no Rio Grande do Sul saem da
propriedade com até 50 hectares de terra.
Isso é vergonhoso para os homens que se dizem os responsáveis pela
pecuária, que possuem milhares de hectares de terra e perdem em produção para o pequeno proprietário que tem até 50 hectares de terra.
Isso acontece porque uma rês, em uma pequena propriedade, com
três a quatro anos já dá para ser abatida, enquanto em um latifúndio da
UDR são necessários de seis a sete anos para um boi pesar 150 quilos,
com quase dois metros de guampa.
Esse é o progresso que a UDR vem entravando no Rio Grande do
Sul e no Brasil. Portanto, esses cidadãos não têm a mínima moral para
dizer que a reforma agrária vai impedir o nosso desenvolvimento. É
uma ignorância, repito, do tamanho do Brasil.
15/3/1995 – DCD, p. 3326 e 3327
Reforma agrária e adoção de política de incentivo à agricultura para o combate
ao desemprego e a miséria no país. Abertura de crédito especial para pequenos e
médios agricultores.

Sr. Presidente, prezados colegas, todos sabem que fui eleito deputado
federal pela segunda vez praticamente através do voto dos agricultores.
Saí da roça e, de tanto usar o cabo da enxada, tenho calos nas mãos. Logo,
V.Exas. percebem, pelo meu palavreado, que sou autenticamente oriundo do campo. Quero dizer aos amigos parlamentares que nessa luta, apesar do sofrimento, conseguimos algumas vitórias. Quando fui dirigente
sindical, por exemplo, ajudei a criar o Movimento dos Sem-Terra.
No domingo passado, tive a felicidade de estar no município de
Encruzilhada do Sul, no Rio Grande, onde os agricultores assentados
na Fazenda Branca completavam um ano de assentamento. Nossa surpresa foi enorme porque aquela fazenda há um ano possuía 900 cabeças
de gado. Agora estas 113 famílias assentadas, em apenas um ano, recebendo apenas um minguado auxílio do governo, já possuem o mesmo
número de cabeças de gado. Além disso, estão colhendo 8 mil sacos de
sessenta quilos de milho, 2 mil sacos de feijão preto, arroz para o consumo dessas 113 famílias, 12 mil sacos de sessenta quilos de soja, produzindo hortifrutigranjeiros e tudo aquilo de que uma propriedade agrícola necessita. Mais do que isso, há pouco tempo, o governo despendia
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recursos para alimentá-las e mantê-las em barracas. Em apenas um ano
já estão produzindo para o seu sustento e o de muitos outros brasileiros,
chegando até a exportar, como é o caso da soja.
Sr. Presidente, prezados colegas, por isso nunca vemos um político
dizer que é contra a reforma agrária. Todos a defendem, porque o Brasil
precisa tanto dela como do ar que respiramos. Prova disso é o caso do
assentamento que citei. E poderia citar uma série de outros exemplos
de assentamentos que deram certo no Rio Grande do Sul e no Brasil.
V.Exas. acompanham os acontecimentos e sabem que isso é possível e
viável. Então, por que o governo não age? V.Exas. sabem mais ainda: de
acordo com dados de um levantamento feito pelo governo, para se gerar
um emprego na roça, dando-se a terra, a infraestrutura e incentivos, são
necessários 12 mil dólares em cinco anos aos cofres públicos, enquanto
para se manter um emprego na cidade são necessários 48 mil dólares.
Vejam a economia que o governo faria se combatesse o desemprego
com o incentivo no campo. Por essas e outras razões, na cidade temos
em torno de 10 milhões de brasileiros desempregados. Vejam a matança
de bandidos, de traficantes, de marginais e até de pessoas de bem que
está acontecendo no Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, quais as raízes da marginalização? Do meu ponto de
vista, a pessoa é honesta e séria até que tenha um nome a zelar. Depois
de perder o nome, de ser chamado de negador de conta e de ladrão, chega até a matar. Quando uma pessoa chega a esse ponto, é muito difícil
recuperá-la. Por que o governo gasta milhões numa operação militar no
Rio de Janeiro, ordena a invasão das favelas, numa verdadeira matança
de pobres, se os grandes bandidos não estão lá? A polícia não vai aonde estão os chefes dos traficantes. Prefere perseguir os trombadinhas e
praticar chacinas. Por que o governo não aplica recursos nas raízes do
problema, gerando empregos, fazendo a reforma agrária, segurando o
homem no campo, para que ele não vá para a cidade correr o risco de
se marginalizar? Parece realmente o governo gostar que isso aconteça,
porque, senão, estaria fortalecendo a agricultura, dando oportunidades
aos sem-terra, evitando que os homens e mulheres da roça engrossem a
fileira do êxodo rural. (...)
Sr. Presidente, como disse o aparteante, a reforma agrária passa a ser
um caso extremista no Brasil. Prova disso é que, além dos 10 milhões de
desempregados na cidade, fruto do êxodo rural, temos ainda 16 mil fa-
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mílias acampadas há vários meses e anos, esperando um pedaço de chão.
Trata-se de pessoas que lutam para não serem arrastadas à marginalização, já que falta emprego nas cidades. Só no Rio Grande do Sul existem
1.700 famílias, sendo 400 acampadas há quatro anos à beira da estrada,
sob um barraco de lona preta, e mais 1.300 acampadas há seis meses.
Sr. Presidente, acerca desses acampamentos no Rio Grande do Sul,
recebi ainda ontem denúncia do Movimento dos Sem-Terra segundo
a qual, a mando do governo Antônio Britto, do PMDB do Rio Grande
do Sul, a polícia da Brigada Militar está proibindo a entrada de lenha e
de alimentos naqueles locais. Aqueles que não visitar seus familiares e
amigos nos acampamentos, ao passarem pela barreira da polícia, são
obrigados a tirar a roupa para serem examinados, à procura de armas.
Trata-se de uma verdadeira violência, uma vez que isso cria um clima
para que os assentados sejam realmente tratados como marginais violentos e, depois, sejam expulsos pela polícia, quando estão apenas tentando produzir alimentos. Os acampamentos estão, num último grito,
pedindo socorro a fim de não se marginalizarem nas cidades e depois
serem assassinados, muitas vezes inocentemente, como acontece com
muitos no Rio de Janeiro.
(...) O governo tem de fazer a reforma agrária. Mas quando o agricultor, por força da conjuntura, não querendo marginalizar-se, é obrigado a ocupar o latifúndio como forma de exigir a reforma agrária, é
tachado de desrespeitar a lei, o direito da propriedade e, por isso, tem
de ser reprimido.
Pois bem, nossa Constituição estabelece que o governo tem de fazer
a reforma agrária. Entretanto, não a faz e, por isso, é o primeiro a desrespeitar a lei. O governo espera, então, que o povo humilde, no seu último
gesto de grandeza, não faça a opção de permanecer na terra e cultivá-la,
enquanto o acusa de desrespeitar a lei?
Para concluir, de nada adianta liberar terra para quem não a tem se
aqueles que a têm estão perdendo-a por falta de uma política agrícola.
E um dos problemas gritantes do momento é a falta de crédito, principalmente para o pequeno e médio agricultores; e, quando existe crédito,
o agricultor que se atreve a pegar um financiamento nos moldes atuais
escreve a sua falência, porque não tem como pagá-lo com os juros exorbitantes e o preço do produto.
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Apresentamos na legislatura passada projeto – amanhã estaremos
pedindo o seu desarquivamento – que dispõe sobre a concessão de
empréstimo para o pequeno e o médio agricultores na modalidade do
sistema equivalência/produto. Nosso projeto diz que o agricultor que
tomar um empréstimo no valor de 100 sacos de milho ficará devendo
ao banco 100 sacos de milho. Mas ele não vai levar 100 sacos de milho
ao banco; o valor será calculado pelo preço mínimo que o governo tem
de garantir. Se o comércio não pagar o preço que está no contrato, o governo tem de cobrir o restante que falta; se no mercado o preço estiver
superior, o agricultor vende o produto e paga ao banco em dinheiro o
preço correspondente ao valor do contrato.
Este é o projeto que apresentamos e que vamos pedir o desarquivamento amanhã.
Esperamos que nesta legislatura esse projeto seja aprovado, para que
se dê um basta definitivo ao problema do financiamento para a agricultura. Não adianta dar-nos calmante. Temos de fazer uma cirurgia; temos
de curar a doença de uma vez por todas. Portanto, temos que ter uma lei
que garanta ao agricultor o empréstimo de custeio de lavoura com prazo
de um ano, com equivalência/produto, para recuperar o solo, propriedade, galpões, parque de máquinas, rebanho de suínos e bovinos, etc.
Tudo isso tem de ser renovado, porque está tudo sucateado.
Que o governo dê um prazo de dois anos de carência e um longo
prazo para pagar também a equivalência/produto. Assim, talvez não
mais aconteça o que vai acontecer ainda esta semana, quarta-feira, no
Rio Grande do Sul e em outros estados: uma mobilização, inclusive com
bloqueio das estradas, do transporte e da produção, porque o povo não
aguenta mais. Dirigentes de sindicatos de cooperativas de movimentos populares estarão unidos para reivindicar do governo não um favor,
mas o cumprimento da lei, para garantir ao produtor o preço que estabeleceu para o milho, de aproximadamente seis reais e setenta centavos
a saca, que o agricultor está vendendo, no Rio Grande do Sul, a menos
de três reais. Isso é uma afronta, é a falência da agricultura.
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16/9/1995 – DCD, p. 22406
Discussão sobre o quadro agrário e a fome no Brasil, por ocasião de sessão da
Câmara dos Deputados em Comissão Geral119 para debater o assunto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, autoridades presentes e prezados companheiros agricultores que são os anfitriões desta sessão e
que pela primeira vez vejo, com alegria, com o seu chapéu de palha,
entrarem no plenário do Congresso Nacional. Parabéns, agricultores,
por essa dignidade e por esse chapéu de “paia”, que é a identidade do
agricultor, que é a identidade da seriedade e do patriotismo que sustenta este Brasil. E que, muitas vezes, são tratados como marginais, como
homens perigosos, como homens e mulheres que ameaçam a sociedade.
Companheiros agricultores, vocês talvez nem saibam da importância de sua luta para o Brasil. Vocês não estão apenas lutando pela terra;
estão lutando por uma nova sociedade. E até mesmo aqueles que os criticam, muitas vezes, por dentro, ficam remoendo-se e torcendo para que
a reforma agrária aconteça, porque eles também vão ser beneficiados.
A reforma agrária, companheiros, hoje, mais do que nunca, fica claro
que não é simplesmente uma aspiração dos agricultores. A cidade hoje
precisa muito mais da reforma agrária do que os próprios agricultores que lutam por ela. Hoje vemos um país com milhões e milhões de
desempregados nas cidades, e muitos deles, 80%, vieram do campo. E
hoje querem voltar para o campo, porque não têm mais emprego e não
conseguem sobreviver. Esses agricultores que lutam pela terra no Sul
do Brasil ouvem que lugar para fazer assentamento é o Mato Grosso ou
o Norte do país, porque lá há folga de terra. No Sul, segundo lhes dizem, fica apenas quem quer baderna, quem quer bagunçar. Quem quer
trabalhar realmente vai procurar folga de terra. “Por que nossos avós e
nossos pais vieram da Itália, da Alemanha, e esses vadios” – é como os
tratam – “nem para o Mato Grosso querem ir?” Isso é dito várias vezes
na imprensa gaúcha.
Estive no Mato Grosso, dias atrás, e percorri mais de mil quilômetros de carro. O que vi causou-me muita surpresa. Os trabalhadores da
enxada do Mato Grosso estão plantando os corredores, da cerca até o
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asfalto. Ali eles têm o seu roçado. Os barrancos das estradas do Mato
Grosso são mais produtivos que as fazendas.
Também foram trazidos gaúchos, catarinenses e paranaenses para o
Mato Grosso e lá foram jogados, a quinhentos quilômetros de distância
da cidade mais próxima, abandonados em um assentamento feito por
gaúchos, com oitenta e seis famílias, das quais restam apenas onze; as
demais voltaram para os estados, foram para a periferia das cidades e
muitas morreram vítimas da malária, porque tinham de percorrer quilômetros em cima de rede, porque nem carroça passava, por falta de
estrada. E isso serve depois de argumento para o governo dizer que não
adianta dar terra, pois os “caras” não trabalham. É assim que é tratada a
questão da reforma agrária.
E, enquanto tivermos governo do quilate deste que está aí, que é
uma continuidade dos militares, não se pode esperar que seja diferente.
Dizem que acabou o regime militar, trocaram-se os partidos, mas o governos continuam os mesmos. Quem veio depois de Figueiredo? Veio
o Sarney, que também era parte da ditadura; depois foi eleito Collor de
Mello, que foi prefeito biônico de Alagoas; e depois elegeram Fernando
Henrique Cardoso, que tem como vice Marco Maciel, que sempre esteve
no poder deste país.
Então mudou o quê, companheiros? Mudaram as letras dos partidos, mas as caras continuam as mesmas.
Companheiros, essa reforma agrária só vai acontecer quando vocês,
de chapéu na cabeça, compreenderem que devem lutar com os demais
companheiros que não tenham a consciência que vocês têm, para construirmos juntos uma nova sociedade.
29/9/1995 – DCD, p. 24020
Elogios ao presidente da República pela vinculação do Instituto Nacional de
Reforma Agrária (Incra) à Presidência e pela exoneração do seu presidente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somos de um partido de oposição, mas não aquela oposição do quanto pior melhor, como muitos
dizem. Somos uma oposição séria que sabe criticar, apontar o erro onde
ele existe, mas que também sabe aplaudir quando o governo acerta. É
para isso que estou na tribuna neste momento.
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Estamos entusiasmados com a atitude do Sr. Presidente da República
de assumir para si a questão da reforma agrária e de vincular diretamente o Incra à Presidência da República, velha reivindicação nossa e do
próprio Movimento dos Sem-Terra.
Outra atitude a ser elogiada foi a de tirar da presidência do órgão,
de reforma agrária, o Incra, um latifundiário e ex-membro da UDR,
associação que foi criada para posicionar-se contra a reforma agrária.
Esse cidadão, Brazílio de Araújo Neto, fazia parte dessa UDR e estava
exercendo um cargo de execução na reforma agrária.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso mostra que falta realmente vontade política de fazer as coisas acontecerem. Não era possível esperar pela reforma agrária com um fazendeiro da UDR na presidência
do lncra. Agora aumentam nossas esperanças de que realmente aconteça a tal reforma agrária e de que também seja cumprida a promessa do
presidente da República de assentar quarenta mil famílias este ano.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Movimento dos Sem-Terra
é acusado de violento. Até foi denunciado dias atrás que nele existia
infiltração do grupo guerrilheiro do Peru, o Sendeiro Luminoso. E o
que vemos é a UDR de São Paulo, com seus fazendeiros, exibindo armas
contrabandeadas para enfrentar os agricultores sem-terra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sempre tenho dito que o
Movimento dos Sem-Terra é pacífico demais. Nunca reivindicou nada
do governo, a não ser o cumprimento da palavra dada. O Movimento
dos Sem-Terra, em seus 10 anos de existência, sempre cobrou a lei e o
cumprimento das promessas feitas pelo governo; só isso e nada mais.
Portanto, demonstra que é um movimento pacífico. O responsável pela
violência é o próprio governo. A única maneira de evitá-la é realizando
a reforma agrária. Caso contrário, os agricultores terão que continuar
ocupando terras.
Desafio aqui desta tribuna qualquer colega que possa me dizer onde
foi feito um assentamento por livre e espontânea vontade do governo,
onde este tenha desapropriado uma fazenda e dito: deem essa terra a
quem queira trabalhar. Todos os assentamentos que temos no Brasil –
inclusive no Rio Grande do Sul temos o exemplo de 103 assentamentos,
com mais de três mil famílias assentadas – foram na base da pressão da
ocupação de terras, com resistências e conflitos.
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Portanto, repito, o responsável por tudo isso é o próprio governo,
que não cumpre a Constituição, onde existe a determinação para a reforma agrária no Brasil.
27/3/1996 – DCD, p. 7973 e 7974
Discurso em sessão solene de homenagem à memória do Sr. José Gomes da Silva,
autor do Estatuto da Terra e ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, representantes de entidades
aqui presentes, lideranças do Movimento dos Sem-Terra, representantes
das nações indígenas do Brasil, agradecemos a todos a presença e queremos dizer que nos empenhamos para ver este plenário repleto para
uma homenagem inesquecível ao companheiro José Gomes da Silva.
Não vou citar o seu curriculum, as suas honrarias, mas me associo às
palavras ditas pelo presidente, com muita precisão, sobre quem foi José
Gomes da Silva na verdade para este país.
Quero dizer aos companheiros e, principalmente, aos filhos do nosso ilustre homenageado presentes – José Graziano da Silva e sua irmã
Vera Lúcia Graziano da Silva Rodrigues, que aqui estão representando a
família – o que nos unia ao miniagricultor de Miraguaí, no Rio Grande
do Sul, e grande proprietário produtor em São Paulo, José Gomes da
Silva. É que as suas ideias e os seus projetos eram semelhantes aos nossos, e nós, como um dos fundadores do Movimento dos Sem-Terra, começamos a organizar os agricultores que não possuíam a terra, usando
a lei que ele deixou, o Estatuto da Terra.
Naquela época queríamos nos reunir, e escolas nos foram negadas;
até pavilhões de igrejas muitas vezes nos foram negados. Nós nos reuníamos com os agricultores sem-terra dentro dos potreiros, debaixo de
árvores, para mostrarmos aos agricultores que o Brasil tinha uma lei
chamada Estatuto da Terra, feita por José Gomes da Silva. Essa lei diz
que o agricultor tem o direito de ter um pedaço de terra, de preferência
na região onde habita. Então, começamos a organizar o Movimento dos
Sem-Terra.
O ilustre e inesquecível companheiro José Gomes da Silva, em uma
das últimas vezes em que nos encontramos, disse-me o seguinte:
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Pretto, eu já estava desacorçoado, eu achava que reforma agrária
nunca iria ser viabilizada no Brasil. Mas agora, com a luta de vocês,
com a garra do Movimento dos Sem-Terra, eu volto a sonhar com
que este país um dia vai ter uma reforma agrária.

E ainda me dizia com um sorriso:
Eu acho que não vou morrer sem ver a reforma agrária, porque
ela, do jeito que está sendo feita, é diferente do que sempre se tentou
fazer, uma proposta do governo saída dos gabinetes para o povo.
Essa é diferente, ela vem do povo para o governo, e com a luta do
povo essa reforma agrária torna-se viável.

Infelizmente o companheiro José Gomes não viu a reforma agrária
realizar-se, mas pôde provar o gosto da reforma agrária, porque, juntos,
estivemos em vários assentamentos dos sem-terra, centenas de assentamentos por este Brasil afora que estão dando certo. Nós almoçamos
com os assentados e saboreamos o fruto da terra conquistada pela luta
do povo. E ele saboreava aquilo como uma vitória, como uma conquista
que tanto almejava.
Portanto, companheiras e companheiros, esta homenagem que prestamos ao companheiro José Gomes da Silva não é para lamentarmos a
sua morte somente, mas também para que o seu sonho permaneça vivo,
o sonho de justiça com os indígenas, o sonho de que as suas terras sejam
demarcadas, respeitadas e não sejam invadidas pelos sem-terra, muito
menos pelos grandes e, principalmente, pelos estrangeiros que procuram
invadi-Ias. O sonho de José Gomes da Silva era que a terra fosse socializada neste país onde se morre de fome. Ele sempre deixou claro que a
saída para o Brasil está na terra, na reforma agrária, no campo. Na hora
em que o governo quiser realmente tirar o Brasil da miséria ele terá de
executar a reforma agrária, tendo este país uma política agrícola viável.
José Gomes da Silva partiu e levou consigo o sentimento de ter deixado presa a companheira Diolinda Alves de Souza e outros, pois no último debate pela reforma agrária que fez defendeu os quatro agricultores
que estavam presos no Pontal do Paranapanema, mais especialmente
em Presidente Prudente.
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Estava escrevendo um livro, já com dez capítulos. O último capítulo,
que ele não pôde terminar, era sobre como se fazer a reforma agrária.
Talvez seja coisa divina, pois no jeito de se fazer a reforma agrária José
Gomes da Silva sempre respeitou a iniciativa dos agricultores. Então,
ele deixou as linhas da reforma agrária, e é o sem-terra quem vai saber
fazê-la do seu jeito.
O companheiro José Graziano da Silva, filho de José Gomes, promete-nos que até a metade do ano vai concluir essa obra, e então poderemos ter a imagem viva do companheiro José Gomes nesse livro que ele
estava escrevendo com tanto carinho.
Prezados companheiros e companheiras, a reforma agrária perdeu
um grande pensador, um grande prático, um grande apoiador, mas as
suas ideias não se perderam. Perdemos um guerreiro, mas ficaram as
suas obras, e nós as continuaremos.
Em homenagem a José Gomes da Silva, nós, nesta Casa, temos de
seguir a sua coerência. Ele participou de governos, ele esteve ocupando
cargos, mas nunca se rendeu, nunca se vendeu, e esse é um mérito que
os bons políticos devem seguir. Devemos seguir José Gomes da Silva na
sua luta pela justiça, pela liberdade, pela reforma agrária. Os sem-terra
e os índios erguerão bem alto essa bandeira, e a reforma agrária um dia
será uma realidade no Brasil.
11/4/1996 – DCD, p. 9214
Apoio às marchas pela reforma agrária, pelo emprego e pela justiça. Desrespeito
ao direito de manifestação, com prisão de líderes dos trabalhadores sem-terra e violência praticada por policiais militares contra manifestantes. Urgente apreciação
dos projetos de lei sobre o estabelecimento do rito sumário para as ações desapropriatórias de imóvel rural para fins de reforma agrária e concessão de liminar de
imissão de posse.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna, no dia
de hoje, manifestar-me em referência às marchas, que estão acontecendo no país inteiro, pela reforma agrária, pelo emprego e pela justiça.
Estas marchas estão acontecendo porque o governo FHC tem mantido
a reforma agrária em estado de paralisia, nos últimos meses, ao mesmo
tempo em que os problemas e as tensões sociais no campo se agravam.
Os compromissos assumidos com as lideranças do MST não foram
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cumpridos. Por isso é que os trabalhadores sem-terra decidiram tomar
mais esta atitude, pacífica, de pressão sobre este governo, para que ele
acorde da sua paralisia, pois esta é a única linguagem que os faz acordar:
a linguagem das ruas.
Mas, infelizmente, em nosso país parece que este direito de manifestação, embora esteja nas leis, é letra morta para os governos. Em
Alagoas, cerca de 300 companheiros estão presos, impedidos de seguir
a caminhada até Maceió. Em Minas Gerais, na tentativa de chegar a Belo
Horizonte, a mesma coisa. A Polícia Militar usa do velho expediente da
intimidação e da violência para impedir que cheguem com seus instrumentos de trabalho e símbolos de luta. E ainda usando o argumento de
se evitar confrontos e se manter a ordem pública, eu pergunto: quem
ameaça mais a ordem pública senão a própria polícia, quando sai às
ruas armada como se fosse para uma guerra, com cães treinados para
atacar qualquer pessoa? Quem ameaça mais o Estado de Direito senão
aqueles que, travestidos de polícia, impedem o direito de ir e vir de 300
pessoas e o próprio direito de manifestação contidos na Constituição e
normalmente aclamados daqui mesmo desta tribuna, quando se trata
de defender interesses dos fazendeiros e latifundiários? O que dá direito
a um major da polícia de impedir que 300 pessoas transitem livremente
por uma estrada pública e manter estas pessoas presas sem nenhum tipo
de acusação formal? Que Estado de Direito é este de que tanto se gabam
as autoridades deste país?
Quero manifestar aqui o meu mais veemente apoio a estas manifestações e pedir a meus pares que façamos o máximo de empenho para
a tramitação e a votação das duas leis que estão nesta Casa. A que trata
do rito sumário e a que trata das liminares, que em muito contribuiriam
para acelerar as soluções dos problemas da reforma agrária. E, se o governo quer realmente evitar conflitos, que encaminhe urgentemente a
apreciação destes dois projetos de lei.
19/4/1996 – DCD, p. 10263 e 10264
Discurso após o massacre de trabalhadores rurais sem-terra, pela polícia, em
Eldorado dos Carajás (PA).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há cinco anos estou nesta
Casa e hoje ocupo esta tribuna com a maior emoção, por ter sido um
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dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Isso há quinze anos.
Começamos a organizar esse movimento baseado no Estatuto da
Terra mostrando aos agricultores que existia uma lei aprovada nesta Casa que lhes daria direito a um pedaço de terra, de preferência na
região onde habitavam. Jamais imaginávamos que um dia pudéssemos
chegar a esse ponto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, respeitado nos quatros cantos do Brasil, na
América Latina e no mundo já ganhou prêmios de honrarias e conquistou medalhas de cidadania para pessoas que lutam pela paz e pela justiça em países estrangeiros e, em nosso país, são tratadas como bandidos.
Sr. Presidente, como é doloroso saber que crianças de apenas três
anos, jovens de quinze, dezessete anos, com toda a vida pela frente, foram assassinados.
Criminosos por quê? Porque querem trabalhar. Virou crime querer
trabalhar neste país!
Prezados amigos parlamentares aqui presentes, como é feio para
nós brasileiros termos de andar de cabeça baixa. O que será que os países estrangeiros dirão de nós? Esta tribuna foi usada ainda ontem por
parlamentares para repudiar a guerra que está acontecendo nos países
estrangeiros, mas durante uma semana não morreu a quantidade de
pessoas mortas em uma hora aqui no Brasil.
Só que, naqueles países em guerra, todos estão armados; aqui no
Brasil não. É uma covardia. De um lado há homens, mulheres e crianças desarmados querendo trabalhar; e do outro, um grupo de bandidos
armados com armas pesadas. Temos informação de que pessoas foram
desfiguradas, assassinadas com balas explosivas, armas usadas em guerra e que aqui no Brasil são usadas para manter a ordem para combater
protestos e reivindicações justas dos agricultores!
Sr. Presidente, prezados colegas, nós, hoje pela manhã, quando reunimos nossa bancada, fomos visitar os líderes de outros partidos para
formar uma comissão com a finalidade de ir até o local do conflito.
Discutimos com parlamentares de outros partidos, inclusive sobre a
criação de uma CPI para investigar isso, mas chegamos à conclusão de
que uma CPI é muito pouco em vista da gravidade do caso. Trata-se de
uma guerra. O nosso país está em guerra, uma guerra suja, uma guerra
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covarde, uma guerra em que só um lado mata e o outro só morre, e isso
não é por acaso.
Chega, Sr. Presidente, de ouvirmos esse discursinho de que um policial, um comandante ou um comando da polícia extrapolou os seus direitos, perdeu a cabeça e provocou um conflito e que o governo destituirá o responsável do cargo. Chega de ouvir isso! O que acontece no Brasil
é que um massacre anula outro. Aconteceu o massacre de Corumbiara
que nos deixou chocados. Agora, houve um maior no Pará. O caso de
Corumbiara passou a ser café pequeno. Ninguém comenta mais. Vai-se
falar no episódio havido no Pará até surgir um maior. Depois ninguém
mais falará no massacre do Pará. É assim que este país vai se comportar?
O presidente da República é responsável por tudo o que está acontecendo porque tem condições para promover a reforma agrária. Se há recursos para dar aos bancos, como não há para promover a reforma agrária, se a sociedade brasileira está convencida de que ela deve acontecer?
Dispomos de terra e de recursos para fazer o Brasil andar, promovendo a reforma agrária. O governo poderá fazê-lo, se assim o quiser.
Para encerrar, Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a tolerância e lembro
a todos que hoje um deputado do governo da direita usou a emissora
CBN para dizer que a esquerda é culpada pelo episódio do Pará. Será
que ele vai falar que a esquerda é que inventou o latifúndio? Será que
vai dizer que a esquerda é que tem as armas, que é culpada, porque não
mata, apenas morre?
Deixo aqui meu repúdio por tudo o que está acontecendo. Peço a
Deus que este seja o último episódio dessa natureza que presenciamos.
Este país precisa entrar nos trilhos para não passarmos por vexames
maiores no âmbito mundial.
20/3/1997 – DCD, p. 7425 e 7426
Concessão, pela Bélgica, do Prêmio Rei Balduíno ao Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste dia 19 de março, em
Bruxelas, na Bélgica, ocorre a entrega do Prêmio Rei Balduíno ao
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Este será um dia de
festa e alegria para a cidadania brasileira.
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O MST não deve ser visto como algo inovador na história do
Brasil. Ele é apenas o sucedâneo dos movimentos de luta pela terra.
Essa luta sempre existiu, desde os tempos do Brasil-Colônia, quando
índios e negros contestavam a posse da terra pelos colonizadores. No
final do Século XIX e início deste, registraram-se as lutas camponesas
de Canudos e Contestado, e nos anos 50 e 60, das Ligas Camponesas e
Master. Portanto, a luta pela reforma agrária é tão antiga quanto a história de luta de nosso povo. Em toda a história do Brasil registra-se a luta
pela terra.
O surgimento do MST, no ano de 1984, é decorrência dessas lutas
passadas e contemporâneo da luta por liberdade e justiça social. Veio
dar organização ao anseio de milhares, reconhecendo que “sem reforma agrária não há democracia” – palavra de ordem do movimento no
primeiro congresso nacional. Desde então, a questão da reforma agrária
tem um interlocutor privilegiado.
Movimento popular, presente em 24 estados do país, o MST soube
adequar suas palavras de ordem aos novos momentos da conjuntura:
“Ocupar, resistir e produzir”, tema de 1990, nascido da preocupação
com a produção dos assentamentos e a constituição de cooperativas e
de uma central que as coordena e representa. A partir de 1995, adotou o
lema “reforma agrária, uma luta de todos”, traduzido em ações de resistência, com ocupações maciças e aumento da produção interna, viabilizando um novo horizonte a milhares de excluídos.
Por essa razão é esse o movimento social premiado pela Fundação
Rei Balduíno, e certamente o povo belga e europeu traduzem nesse gesto um compromisso com o aperfeiçoamento da democracia, na qual a
justa distribuição da posse da terra é um princípio fundamental.
O maior prêmio, sem dúvida, é o de ter levado a cidadania ao campo, conseguindo mais de mil assentamentos, 15 mil famílias beneficiadas, 45 mil acampados, a emancipação da mulher da roça e o melhor
programa de alfabetização de adultos, premiado pelo Unicef e pelo Itaú.
Prossegue a luta pela apuração de mais de mil crimes de morte e milhares de perseguições, e pela punição dos responsáveis.
O Brasil que recebe esse reconhecimento é o mesmo que demonstra
carinho e respeito nas cidades por onde passa a Marcha pela Reforma
Agrária, Emprego e Justiça, rumo a Brasília. É também o que demons-
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tra, em recente pesquisa do Ibope, uma aprovação de 83% à reforma
agrária.
Sr. Presidente, não querendo abusar da tolerância de V.Exa. e dos
colegas, aproveito o momento para protocolar requerimento que faço
ao Ministério da Agricultura, solicitando informações, por exemplo,
sobre quantas toneladas de arroz temos estocadas no Rio Grande do
Sul. Faço esse questionamento diante de denúncia feita pela imprensa
do meu estado, no sentido de que só no município de Pelotas foram
descobertas 750 toneladas de arroz apodrecendo, quantidade suficiente
para alimentar 20 mil pessoas durante um ano. Peço explicações sobre
essa e outras questões.
16/4/1997 – DCD, p. 9657
Marcha Nacional pela Reforma Agrária, Emprego e Justiça, promovida pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passaram-se dois meses. O dia
17 de abril ganha um significado especial na luta pela terra, emprego e
justiça. Hoje, como em nenhum outro momento da história deste país, a
questão da reforma agrária transformou-se num clamor nacional.
É importante resgatar, nesta histórica marcha sobre Brasília, a luta
pela terra que vem do Brasil colônia, onde índios e negros contestavam
os colonizadores; as lutas do final do século XIX e início deste, em que
Canudos e Contestado são seus momentos mais expressivos, a resistência das Ligas Camponesas e Master, nos anos 60.
Como vemos, a luta pela reforma agrária e tão antiga quanto a história de luta de nosso povo. E contemporâneo das lutas pela anistia,
liberdade e democracia.
A Marcha Nacional pela Reforma Agrária, Emprego e Justiça une
o campo e a cidade, acorda a cidadania e enche de brio o povo sofrido
de nosso país. Por onde tem passado, recebe o carinho e respeito da
população, move as consciências e desperta corações. Este é o sentido
mobilizador que a luta de massas necessita, para galvanizar a sociedade.
Os homens e mulheres, que singram com seus passos parte deste país continente, o fazem porque acreditam ser possível sensibilizar
as pessoas à sua causa. Não fosse esta mobilização, certamente o MST
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estaria, ainda, em um permanente processo de linchamento político e
criminalização, como tentou o ministro Raul Jungmann.
O governo FHC tenta avocar para si uma solução emergencial para
a questão da reforma agrária: realizou um seminário internacional, retirou do baú um sem-número de projetos em que procura afastar-se de
sua responsabilidade de desapropriação de áreas, e, aos mais desavisados, põe em debate a questão da terra produtiva.
Não é intenção do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra apresentar à Presidência uma pauta de reivindicações, mas, sim, em conjunto com a sociedade civil, realizar uma profunda avaliação com o governo, de suas atitudes e timidez de procedimentos. Respaldados por uma
mobilização social jamais vista, obrigará FHC a responder de forma
eletiva e concreta.
Reforma agrária não se faz com discurso e retórica, mas com decisão política de desapropriar terras e tocar fundo na estrutura fundiária
do país. É isto que exigimos do governo federal. É esta a modernização
do campo que os países do Terceiro Mundo precisam.
Somos todos testemunhas deste momento rico da luta popular no
país. Somando nossos esforços, vamos fazer do dia 17 de abril uma
memorável jornada de luta contra o neoliberalismo, que desmonta o
Estado e exclui uma parcela cada vez maior da população.
Era o que tinha a dizer.
2/2/2000 – DCD, p. 5635
Inviabilização da agricultura familiar pelo governo federal. Esforços dos pequenos agricultores do país em defesa dos seus interesses.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu, que vim da roça e ainda
tenho nas mãos a marca do cabo da enxada, não podia deixar de usar
este período do Grande Expediente para relatar a situação em que hoje
se encontra a agricultura, principalmente a familiar.
Há treze anos, quando eu ainda trabalhava na roça, a situação não
era fácil. Não havia seguro agrícola, não havia crédito subsidiado, não
havia garantia de preço para o produto do agricultor, não havia incentivos, mas havia a esperança de que um dia essa situação pudesse melhorar. Passados treze anos, a situação piorou: ainda não há seguro agrícola,
nem crédito subsidiado; não existe incentivo, garantia de preço, e agora
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a esperança que o povo cultivava também não existe mais. Essa esperança não existe mais por várias razões, e a maior delas: os agricultores começaram a perceber que esse governo, realmente, está fazendo de tudo
para que a agricultura familiar se torne inviável.
Tempos atrás, quando o agricultor possuía um suíno ou um boi gordo, não possuía muito, mas era o mesmo que um cheque em seu bolso.
Hoje, o agricultor, tendo esses animais prontos para o abate, não encontra para quem vendê-los. Os frigoríficos, em sua grande maioria, estão
nas mãos da Sadia, da Perdigão ou do Frangosul, e essas multinacionais só abatem animais de quem faz parte do seu sistema de integração.
Nesse sistema, elas financiam a construção da pocilga ou do aviário, oferecem a ração, as matrizes, os frangos e também a compra. O agricultor
passa a ser um empregado dessas multinacionais.
Só que para fazer parte desse sistema de integração, o produtor precisa ter um certo padrão de vida, uma certa garantia de produtividade,
uma certa estabilidade. Quem não possui esses requisitos fica marginalizado da comercialização dos seus animais, que é o caso do pequeno
e do miniagricultor, que não têm para quem vender. Essa é uma das
razões pelas quais o agricultor começou a perder as esperanças, principalmente quando se vê claramente que o governo está voltado para os
grandes agricultores.
Temos um dado recente com relação a isso. Quando do caminhonaço que veio a Brasília no ano passado, havia na Casa um projeto de renegociação da dívida dos agricultores. Nós, do Núcleo Agrário do Partido
dos Trabalhadores, apresentamos várias emendas ao projeto. Houve até
um deputado do PMDB do Mato Grosso que veio à tribuna e disse que
era peemedebista, mas, graças às emendas da bancada do PT, ele poderia defender esse projeto pois ele tinha sido moralizado. Porém, o governo começou a dizer que, se o projeto fosse aprovado, iria ter de vetá-lo,
porque geraria um rombo muito grande nos cofres públicos, sendo que
uma das nossas emendas dizia que parte do rebate da dívida não sairia
dos cofres públicos, mas do lucro dos bancos.
Ainda assim o projeto foi rejeitado, e o governo enviou a esta Casa
uma medida provisória para regular essa situação.
Sr. Presidente, prezados colegas, nessa medida provisória o governo repassa aos grandes produtores quase a mesma coisa que estava no
projeto anterior, só que o rebate da dívida, que o governo dizia que ia
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causar um rombo muito grande, não sai do lucro dos bancos, e sim dos
cofres públicos. O projeto anterior tinha uma emenda nossa que eliminava parte das despesas que o governo teria. Então, fica claro que
o governo não está preocupado com os cofres públicos, mas sim em
regularizar a situação do grande produtor, já que o pequeno ficou fora
dessa negociação.
Nós, do Partido dos Trabalhadores, com o apoio dos demais partidos de esquerda, calçamos o pé neste plenário: se não houvesse uma
emenda que melhorasse o projeto incluindo os pequenos produtores
nessa negociação, iríamos retirar o quórum, não permitindo a votação
dessa medida provisória. Foi dada a palavra de compromisso do líder do
PFL, Inocêncio Oliveira, e do líder do governo, Arthur Virgílio, de que
no próximo projeto, o dos fundos constitucionais, seria incluída uma
emenda que beneficiaria os pequenos que não foram contemplados nessa medida provisória. Esse projeto foi votado no final do ano, e não veio
a tal emenda. Mas continuamos insistindo e procurando a negociação.
Na semana que passou, o líder do governo, Arthur Virgílio, juntamente com outros líderes e o ministro Extraordinário de Política
Fundiária, que também acompanhou a negociação, trouxeram uma
proposta que, disseram verbalmente, foi a única que conseguiram: um
prazo de cinco anos para os agricultores, com um ano de carência e, se
pagarem pontualmente, um rebate de 10% da dívida.
Para os grandes agricultores deram vinte anos de prazo; para os pequenos, cinco; para os grandes deram de 15 a 30% de rebate da dívida;
para os pequenos, se pagarem pontualmente, apenas 10%; para os grandes, dois anos de carência; para os pequenos, apenas um. Tais dados
deixam clara a razão por que nosso agricultor perde as esperanças.
Os agricultores brasileiros perdem as esperanças quando veem que
seus produtos não conseguem competir com os importados. Nós, do
Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Mato Grosso do
Sul, enfrentamos problemas com a liberação da comercialização de produtos no Mercosul. Os produtos dos agricultores dos países vizinhos
são subsidiados, mas nós não temos subsídio nenhum. Estamos numa
guerra, lutando com pedras, enquanto os adversários, com metralhadora. Seremos derrotados.
Sr. Presidente, enquanto isso, nosso ministro procura mercado no
exterior para a carne, o soja, o cacau e o café. S.Exa. diz que para in-
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centivar a produção brasileira é preciso encontrar mercado no exterior.
Ora, mais de 30% da população brasileira passa fome. Se o governo investisse em novos empregos e desse aumento de salário para os operários, teríamos mercado para nossos produtos. Dessa forma, não haveria
produção suficiente. Nosso povo está faminto, mendigando, e o nosso
ministro preocupado por não ter onde colocar a produção brasileira.
Ora, coloque-a na boca do povo brasileiro, que é um grande mercado
aberto para nossa produção.
Não há maneira mais fácil de gerar emprego senão pela reforma
agrária. Dados oficiais afirmam que no Rio Grande do Sul, um estado
polêmico, o Ministério da Reforma Agrária investiu apenas 3 milhões
e gastou em propaganda mais de 7; investiu 20 milhões na área técnica
para viabilizar os assentamentos brasileiros, mas gastou 7 em propaganda. Só esses dados, caros colegas, já são suficientes para mostrar que esse
governo não é sério quando fala sobre reforma agrária.
Sr. Presidente, prezados colegas, se o nosso produto não consegue
competir com os importados, que o governo compre a produção de alimentos dos pequenos produtores e forme um estoque regulador. Vários
países fazem isso. O Japão, por exemplo, que é um país precavido, não tem
uma agricultura muito desenvolvida, mas tem produtos armazenados
para oito anos. Aconteça o que acontecer, o japonês não ficará na miséria, no mínimo, por oito anos, pois têm produtos armazenados.
O Brasil não tem nada armazenado. Se acontecer qualquer intempérie, qualquer tumulto de guerra, o povo brasileiro morrerá de fome,
porque o governo não tem nada armazenado. Mais grave do que isso:
está querendo agora privatizar o armazenamento e a fiscalização dos
produtos, o que será um desastre, pois ficaremos dependentes das multinacionais, que, além de manter o controle sobre o estoque, fiscalizarão
os produtos a serem estocados, que certamente serão de péssima qualidade. (...)
A esperança dos agricultores aos poucos desaparece, como eu bem
frisava. Uma delas é que, talvez, esta semana, ainda venha a plenário
a votação de matéria relativa aos direitos trabalhistas dos agricultores.
O operário tinha cinco anos para reclamar seus direitos. O agricultor
não tinha tempo nenhum. Quando ele descobria que tinha sido lesado,
entrava na Justiça e requeria seus direitos. Agora estão querendo equiparar o agricultor ao operário, sem se falar na Previdência. Centenas de
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milhares de agricultores deixaram o campo, foram para a cidade e não
conseguem aposentar-se, porque deixaram de ser agricultores e também não são operários. Não conseguiram emprego com carteira assinada. Existem centenas de casos de agricultores que deixaram a roça;
ficaram alguns meses na cidade, voltaram para a roça e não conseguem
aposentadoria.
Ainda mais: o governo quer criar uma contribuição individual para
os agricultores; cada filho de 16 anos tem que começar a pagar a contribuição previdenciária baseada no salário mínimo, para ter direito à aposentadoria. E uma maneira de acabar com a aposentadoria dos homens
e mulheres que trabalham no campo. Isso tudo faz com que o agricultor
se aborreça, deixe o campo e vá para a cidade.
No Rio Grande do Sul, há pouco tempo, um casal de agricultores com seus filhos abandonaram o campo e foram para a cidade.
Desempregado, esse pai ia ao depósito de lixo da prefeitura de Sapucaia
do Sul em busca de algo para sustentar os seus filhos. Ali havia outros
colegas desempregados, lutando pela mesma causa, e devido a um par
de sapatos, houve uma briga e esse pai foi assassinado. Seu filho mais
velho de 12 anos fez um pequeno discurso no sepultamento. Dizia o
seguinte: “Quando estávamos na roça, tínhamos leite, carne, frutas, casa
e agora perdemos a casa, a comida e até nosso pai”. Esses fatos dolorosos
acontecem diariamente no Brasil.
Sr. Presidente, prezados colegas, estamos no final de uma convocação extraordinária. O governo está feliz porque conseguiu os seus objetivos, mas vimos nesta tribuna, em entrevistas de rádios, de televisão,
em jornais e em comícios, parlamentares de todos os partidos lamentando a falta de recursos para previdência e para a educação. O grande
objetivo do governo era aprovar a Desvinculação de Receitas da União
(DRU), de onde ele tira 20% do Orçamento da União para fazer o que
quiser. Nós, da bancada do PT, apresentamos uma emenda para que não
sejam tirados esses 20% da Previdência. A nossa emenda foi rejeitada.
Apresentamos outra emenda para que, pelo menos, a minguada verba da educação fosse poupada. Essa também foi rejeitada.
Sr. Presidente, prezados colegas, ainda mantenho a esperança. Se
meus colegas da roça estão perdendo a esperança, ainda a tenho, não
no governo, mas na luta do povo. Este ano vai ser de muita luta. No mês
de março, mais de 5 mil mulheres da roça vão fazer um acampamento
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em Brasília. O MPA está organizando vários movimentos no Brasil. Já
está agendado para Brasília o encontro do MST, realizado de cinco em
cinco anos, no qual estão previstas 10 mil pessoas. O governo que vá se
preparando com segurança porque haverá muitas lutas em Brasília, que
certamente trarão melhores dias para o Brasil.
Muito obrigado.
19/10/2000 – DCD, p. 51401
Apresentação de projeto de lei sobre o estabelecimento de taxa compensatória
nas importações de produtos agrícolas subsidiados na origem.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a este plenário comunicar que estou apresentando projeto de lei que tem por objetivo reformular a Lei nº 8.174, de 1991, referente à tributação compensatória
sobre a importação de produtos agrícolas que tem subsídios nos países
de origem, proposta já apresentada pelo companheiro Geraldo Pastana.
Como é do conhecimento desta Casa e do povo brasileiro, o atual
processo de plena abertura das importações agrícolas no Brasil tem prejudicado em muito o produtor nacional, por conta do fechamento do
mercado aos seus produtos, por força da desleal concorrência imposta
pelos produtos de fora, com preços artificialmente reduzidos graças aos
fartos subsídios que recebem nos seus países.
Vale ressaltar que paralelamente à diminuição e eliminação das barreiras tarifárias e administrativas sobre as importações, a produção agrícola brasileira praticamente perdeu todos os subsídios existentes até meados da década de 80, o que levou ao desestímulo os produtores nacionais.
Para agravar ainda mais este quadro, a legislação atual impõe exigências absurdas, como a exigência de cinco anos de comprovada prática
de subsídio a um determinado produto importado para justificar a aplicação da lei. Como se isso não bastasse, o Ministério da Fazenda tem
sido grande empecilho, por conta das complicações técnicas e burocráticas impostas pelos atos que a regulamentam – obviamente, mais para
cumprir com as exigências dos países estrangeiros do que para proteger
a agricultura nacional.
Sr. Presidente, nosso projeto propõe que basta a ocorrência de subsídios na origem do produto, independente do montante e da forma como
é subsidiado, para que esteja caracterizada a concorrência predatória
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com o produto nacional, justificando que seja aplicado ao produto importado sobretaxa que torne o seu preço igual ao que aqui vigora.
Além disso, o nosso projeto sugere que os recursos arrecadados com
a aplicação da tarifa compensatória sobre as importações agrícolas sejam destinadas a subsidiar as operações de crédito rural para os grupos
A, B e C do Pronaf.
Tenho certeza, Sr. Presidente, da relevância do que estamos propondo para os interesses da agricultura nacional e para os interesses estratégicos do nosso país.
1/4/2003 – DCD, p. 11087
Elogio ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, pela postura
adotada em relação aos trabalhadores rurais sem-terra. Panorama dos pequenos e
médios agricultores brasileiros. Necessidade de adoção de política agrícola destinada à agricultura familiar e de urgente renegociação de dívidas dos pequenos agricultores brasileiros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna, num momento tão importante da vida dos agricultores gaúchos, para falar da
pequena e média agricultura brasileira.
Vou começar falando a respeito da reforma agrária.
Quero transmitir minha solidariedade, meu apreço e meu reconhecimento ao ministro da Reforma Agrária, Miguel Rossetto, que já foi
deputado federal e vice-governador do Rio Grande do Sul, pelo trabalho
que vem fazendo. Na entrevista que concedeu à revista Veja, S.Exa. foi
questionado sobre a diferença entre ocupação e invasão de terra. Como
eu também sempre disse desta tribuna, o ministro afirmou que invasão
de terra é quando se invade terra pública ou terra de índio para negociar, e não para produzir. Quando os agricultores querem tornar as
terras invadidas produtivas, não se trata de invasão. Eles apenas estão
ocupando uma propriedade para nela produzir.
Sr. Presidente, a terra não pode ser um bem negociável. Com a terra,
o ar, o sol e a água ocorre o mesmo. Ou seja, ninguém tem o direito de
acumular água e dizer que é só dele. As pessoas não podem ficar impedidas de tomar água porque alguém disse que é dono do rio. Se isso
ocorresse, seria uma injustiça.
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E se alguém se julgasse dono do sol e dissesse que só poderia tomar
sol quem tivesse dinheiro? E se existisse uma lei que estabelecesse que
só poderia respirar quem tivesse dinheiro? Quem é pobre não poderia
fazê-lo?
O sol, a água, o ar e a terra fazem parte da natureza, são bens divinos. Ninguém tem o direito de se adonar daquilo que é de todos.
Sr. Presidente, tenho orgulho de ter ajudado a criar o MST. A luta
pela terra vem de longe. Na ditadura militar, fui presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais da minha terra, Miraguaí, no Rio Grande do
Sul. Juntamente com o sindicato e a Pastoral da Terra, organizei os agricultores que não tinham terra.
O Estatuto da Terra, feito pelos militares, dizia que cada agricultor tinha direito a um pedaço de terra, preferencialmente na região
onde habita. Como havia uma lei que nos garantia esse direito, organizamos os agricultores sem-terra para que fizessem com que a lei fosse
respeitada. Foi aí que surgiu o MST, hoje um dos maiores movimentos
da América Latina.
O MST já recebeu vários prêmios de honraria. Inclusive o rei da
Bélgica entregou à direção do movimento um prêmio porque defendemos a paz, a vida e a cidadania.
No entanto, no Brasil, os agricultores sem-terra são tratados como
baderneiros, agitadores. No Rio Grande do Sul, as mais de 12 mil famílias
assentadas só conseguiram um pedaço de terra fazendo acampamento,
lutando, reivindicando. Essas famílias hoje estão produzindo e vivendo
dignamente. As crianças estão bem nutridas e frequentam a escola.
E, se não houvesse esse movimento, muitas dessas famílias estariam
nas periferias das grandes cidades e muitas dessas crianças e adolescentes estariam na Febem, como marginais.
Portanto, parabenizo o ministro Miguel Rossetto pela sua postura
com relação a esse assunto. S.Exa. também foi alvo de críticas nesta Casa
quando disse que não haveria problema algum se João Pedro Stédile
trabalhasse no ministério.
Ora, o companheiro João Pedro Stédile, se quisesse, seria ministro.
Ele tem competência de sobra para isso.
O revoltante, Sr. Presidente, – e chamo a atenção da Casa para isso
–, é ver na televisão que fazendeiros se reúnem para legalizar milícias
armadas. Quando um agricultor vai para a cidade com uma enxada ou
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uma foice, dizem que ele está armado. Quando os fazendeiros exibem
suas armas na televisão, não há problema. Essas contradições é que devemos corrigir.
Espero que neste governo o Brasil seja mais humano, que a renda
seja melhor distribuída e os trabalhadores tenham direito àquilo que
sempre lhes foi negado.
Tudo o que disse sobre os agricultores terem recebido suas terras
com luta mostra que, além disso, precisamos de política agrícola que
realmente dê condições ao agricultor de produzir. Não adianta dar terra
a quem não tem, se aquele que a tem está impossibilitado de produzir
por falta de uma política agrícola. (...)
Imaginamos quantas coisas poderiam ser feitas se tivéssemos uma
política agrícola justa que favorecesse os assentados e os pequenos agricultores. Hoje no Brasil os assentados estão produzindo mais e têm
melhores condições de vida que os pequenos agricultores, porque nos
assentamentos eles têm cooperativas e trabalham em conjunto. Se um
agricultor com vinte hectares comprar um trator, ele não consegue pagar. Agora, vinte agricultores juntos podem comprar dois tratores, uma
colheitadeira, um caminhão e os insumos. Tudo isso pode ser comprado
por preços mais baixos. Também podem vender o produto em conjunto,
para obter um preço melhor, porque a quantidade é grande. Por esse
motivo, os assentados estão progredindo mais que os agricultores que
estão trabalhando individualmente. (...)
Sr. Presidente, quero dizer que, se houvesse uma política agrícola
justa, imaginem o que seria deste país com a força e a vontade de trabalho que tem o pequeno agricultor, a agricultura familiar, juntamente
com os assentados em pequenas propriedades?
No Rio Grande do Sul não poderia ser diferente. Dados oficiais
mostram que a pequena propriedade rural, com até cinquenta hectares
de terra, produz 80% do feijão, 75% do milho e 65% do trigo do estado.
A grande propriedade rural só ganha das pequenas na produção de arroz. Para nossa surpresa, 64% da carne que os gaúchos consomem vem
de propriedade com até cinquenta hectares.
O Rio Grande do Sul está dividido: a parte maior do estado destinase à criação de gado e ovelha, enquanto que a menor, voltada à produção de grãos, produz 80%, 70%, 65% dos grãos do nosso estado e ainda
produz mais carne do que a metade maior, que se dedica somente a isso.
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Faço essa comparação para os colegas e os telespectadores perceberem
o quanto a agricultura familiar é mais produtiva.
Se verificarmos os números, veremos a atenção que esses agricultores receberam dos governos anteriores. Daqui a uma hora e pouco estaremos no Palácio do Planalto, quando o companheiro Lula assinará medida provisória que prorroga e renegocia a dívida dos pequenos agricultores. Pela primeira vez na história do Brasil será elaborada uma medida
provisória para negociar somente a dívida dos pequenos agricultores.
Até hoje – já faz quatorze anos que estou nesta Casa –, nunca conseguimos negociar a dívida desses agricultores. Em 1999 fizemos um
acordo com a bancada ruralista. Na ocasião, nós, do Núcleo Agrário da
bancada do Partido dos Trabalhadores, magoados, tivemos de concordar em conceder maior prazo aos fazendeiros, a fim de que a dívida dos
pequenos fosse negociada. Então, fizemos um acordo para negociar a
dívida dos grandes e dos pequenos agricultores em conjunto.
Quando essa proposta veio a este plenário para ser votada, um
deputado propôs a divisão em dois projetos. Regulamentaríamos a dívida dos grandes e, na semana seguinte, faríamos outro projeto para os
pequenos. Desta tribuna, houve um deputado que empenhou sua palavra no sentido de que elaboraríamos um projeto para negociar a dívida
dos pequenos agricultores. Entretanto, até hoje, caros colegas, isso não
aconteceu.
Àquela época, foram negociados 90% da dívida dos fazendeiros. Eles
teriam de pagar apenas 10%, o restante seria pago num prazo de vinte
anos, se não me falha a memória. Depois disso, a dívida dos pequenos
não foi negociada. No ano retrasado foram renegociados os 10% que
eles não haviam pago. Teriam de pagar os juros que ficaram devendo.
Prezados colegas, estamos renegociando a dívida dos pequenos
agricultores – hoje será assinada a medida provisória – e agora os grandes agricultores querem incluir os juros que não pagaram.
Ora, observemos os números. Os agricultores assentados e os pequenos agricultores devem 2 bilhões de reais. Para renegociar essa divida, vão sair dos cofres públicos 300 milhões de reais. É bastante dinheiro. Vejam V.Exas. que a conta dos pequenos agricultores vai dar,
em média, menos de 5 mil reais por família. São 500 mil famílias. Se
formos negociar a dívida dos grandes, vai dar em torno de 1 milhão de
reais por família.

287

288

Parte IV – Pronunciamentos do deputado Adão Pretto

Observem que o montante da dívida de um grande fazendeiro é suficiente para negociar a dívida de mais de duzentas famílias de pequenos agricultores. Para os colegas terem ideia, doze fazendeiros devem 1
bilhão de reais. As quinhentas famílias de pequenos agricultores, juntas,
devem 2 bilhões de reais. É esse argumento que o nosso governo vai
usar hoje.
Imaginem a reflexão que eu vinha fazendo. Se essa política agrícola
fosse adotada com justiça entre grandes e pequenos, como seria o nosso
Brasil?
Se, apesar de todas essas dificuldades e da repressão dos grandes
produtores contra os pequenos, a produção destes é maior, imaginem
V.Exas. se houvesse justiça no país. (...)
Quem está de parabéns não é o presidente Lula, são os pequenos
agricultores, é o povo brasileiro por eleger um presidente que está do
outro lado da moeda, sempre rejeitada.
5/6/2003 – DCD, p. 25436
Justeza da reparação econômica concedida pelo governo ao anistiado político João Machado dos Santos, ex-líder do Movimento dos Agricultores Sem-Terra
(Master).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna me manifestar sobre correção que o governo fez, a respeito da anistia de um histórico companheiro, o Sr. João Machado dos Santos, conhecido como
João Sem Terra, nascido em 25 de maio de 1925, no município de Santo
Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul.
João Sem Terra foi uma liderança do Movimento dos Agricultores
Sem-Terra (Master) que existiu no Rio Grande do Sul nos anos 1960.
Em 1963 e 1964, João Sem Terra foi sequestrado, torturado e libertado diversas vezes pelo Dops. Para escapar da encanzinada perseguição que a polícia lhe fazia e prosseguir na sua luta pela reforma agrária
e pelo cooperativismo, em janeiro de 1964, João Sem Terra trocou de
nome e desapareceu.
Seu sumiço, porém, não foi o fim da história: seu exemplo de vida e
de luta está sendo seguido por milhares de brasileiros em busca da terra
para trabalhar. Muitas famílias de colonos ainda hoje trilham os passos
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de João. Inspirado no Master surgiu o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra.
No dia 14 de maio de 2003, foi publicada no Diário Oficial da União
a Portaria n° 567, de 9 de maio de 2003, do ministro de Estado da
Justiça, por força de requerimento de anistia do Dr. Jacques Alfonsin,
declarando João Machado dos Santos anistiado político, concedendolhe reparação econômica de caráter indenizatório em parcela única de
100 mil reais.
A reparação econômica não tira as marcas das torturas e mal tratos
da ditadura militar, mas é pelo menos um reparo para que seu fim de
vida seja mais ameno. E o mais importante é que sua luta não foi em vão,
pois a reforma agrária será feita neste governo.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que divulgue este pronunciamento
pelo programa A Voz do Brasil, porque esse acontecimento é de muita
importância para os movimentos sociais, a fim de que sigam o exemplo
deste companheiro.
17/4/2004 – DCD, p. 16733
Pronunciamento em sessão solene lembrando o massacre de Eldorado dos
Carajás, no Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, no ano em que o MST completou 20 anos.

Sr. Presidente, cumprimento-o pela iniciativa da realização desta
sessão solene.
Prezados D. Tomás Balduíno, presidente da Comissão Pastoral da
Terra; João Paulo, companheiro do MST; João Lopes, companheiro
da CUT; companheiro Walter Irber, nosso pastor da Igreja Luterana;
companheiro Aécio Aires, que representa a Contag; companheiras e
companheiros aqui presentes, vivemos um momento histórico no nosso
país ao comemorar o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, pois
também comemoramos os 20 anos do MST. Portanto, este é um dia que
chama a atenção nacional para fatos históricos.
Temos hoje conosco a presença de integrantes não só do MST, mas
também da Contag, da CPT e de tantos outros movimentos que lutam
pela reforma agrária.
Companheiros e companheiras do movimento de luta pela terra,
enquanto vocês lutam frente a frente com o latifúndio, nós aqui, neste
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plenário, travamos a mesma luta com os próprios latifundiários ou com
seus representantes. Nesta e naquela outra tribuna discursos são feitos
em defesa ou contra a reforma agrária. Aliás, contra a reforma agrária
ninguém fala. Até o deputado Ronaldo Caiado a defende. Mas, como tenho dito, todos defendem a reforma agrária desde que ela não aconteça.
A reforma agrária pode acontecer por vários caminhos, mas hoje
ela se resume a apenas um. Temos hoje um governo que é apaixonado
pela reforma agrária, e nós, que representamos o governo, sabemos que
ele não está fazendo aquilo que nós queríamos. O próprio Lula sabe que
não está fazendo aquilo que queria. Mas também temos que ter consciência de que não é por vontade dele, mas, sim, pelo resultado das últimas eleições.
Elegemos o Lula com quase 54 milhões de votos, mas para deputados
desta Casa elegemos uma minoria: 93 do PT e mais alguns de um ou
outro partido aliado, que também lutam da mesma forma que o PT em
defesa da reforma agrária. Dos 82 senadores, nós, do PT elegemos 14,
enquanto os aliados elegeram um e outro. Dos 27 governadores, elegemos apenas 3 do PT – há alguns de outros partidos de esquerda. Nessa
conjuntura que aí está, para que Lula pudesse governar foi preciso montar este governo que hoje se apresenta. Há ministros que lutam pela
reforma agrária e para que as mudanças aconteçam, enquanto outros
lutam para que elas não aconteçam.
O governo está em disputa e, quem tiver mais força, leva. Só temos
um caminho: a luta que estamos travando e a pressão que o MST, a
Contag e outros movimentos estão fazendo para que a reforma agrária
realmente ocorra.
A direita e os ruralistas nos atacam, afirmando que a ocupação de
terra é baderna e gera violência. Mas tenho dito o seguinte: quem faz
ocupação de terra é porque gosta? Ora, quem gosta de chegar de madrugada em um latifúndio, correndo risco de ser picado por cobra ou
levar tiro, como já aconteceu tantas vezes? Fazemos isso porque não há
outro caminho. Se há outro caminho, digam-me os senhores que outro
caminho é esse!
O governo Fernando Henrique lançou um programa em que não
era preciso ocupar terra ou se organizar para isso; bastava que os semterra fossem ao Correio se inscrever para conseguir seu lote. Os com-
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panheiros da luta pela terra se inscreveram. Pergunto aos senhores: alguém conseguiu terra pelo Correio?
Então, só nos resta o caminho da luta, da organização e da pressão,
para que o governo tenha mais força e possa enfrentar a parte do governo que não quer a reforma agrária.
Companheiras e companheiros, ilustre presidente e membros da
Mesa, falei hoje na Câmara Distrital que, quando me comparo com os
lutadores pela terra, sinto-me pequeno. Esses são verdadeiros heróis,
pessoas valentes, que têm coragem de ficar embaixo de um barraco de
lona preta, enfrentando as intempéries, a miséria, o desaforo e a humilhação; mas se mantêm firmes e acampadas durante dois, três, quatro
anos. Isso é ser valente e digno!
Sempre digo àqueles que lutam pela terra que, se 20% dos brasileiros
tivessem a coragem e a consciência deles, já teríamos mudado o Brasil.
Não lutamos só pela terra, mas pela transformação da sociedade, em
defesa da soberania.
Portanto, meus companheiros que estão embaixo da lona preta, vocês não lutam só em causa própria, mas por todos os brasileiros, inclusive, por aqueles que criticam a luta, que são contra nossa organização,
porque até por esses estamos lutando! Um dia, o Brasil vai ser livre pela
iniciativa dos que estão nesta luta!
De que os latifundiários mais gostam? Que um colono assentado
negue uma conta ou brigue com a esposa. Os assentados têm de ser
quase um grupo de anjos. Na sociedade, como todos veem, há muita
desavença, muita baderna, mas, se os colonos assentados tornam um
porre, o Brasil fica sabendo. Dizem logo que o assentado ganhou terra
e está tomando cachaça; no entanto, o restante pode se embriagar com
uísque, champanhe, que não tem problema.
Nossa luta é árdua. Agora temos um governo do nosso lado, que não
faz mais porque não pode. Os fazendeiros se sentiram desprotegidos e,
de certa forma, ameaçados com a vitória do companheiro Lula. O que
aconteceu? Começaram a formar milícias armadas e a violência aumentou. Nesse último ano foram assassinados mais trabalhadores do que
em anos anteriores, porque os fazendeiros estão cada vez mais nervosos e se defendem com as armas que têm. Sem escrúpulos, mostram as
armas e não conseguem mais esconder sua ira da sociedade brasileira.
Além disso, infelizmente, a maioria do Judiciário está do lado deles. Só
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para citar um exemplo, o governo desapropriou um latifúndio no Rio
Grande do Sul, uma fazenda no município de São Gabriel, e a Justiça
brasileira, o nosso Supremo Tribunal, deu ganho de causa ao fazendeiro,
sob o argumento de que, no dia em que o Incra foi fazer a vistoria, o proprietário não estava em casa. Disse desta tribuna que este julgamento foi
um recado aos fazendeiros: no dia em que o governo for avaliar se sua
propriedade é produtiva ou não, saia de casa e, assim, ganhe a causa.
Fuja, se esconda! – foi este o recado do Judiciário.
Então, foi devolvida a fazenda a um proprietário que deve mais do
que o valor da terra. Companheiros, ele deve 34 milhões de reais ao
Banco do Brasil, mas sua terra não chega a valer esse montante. Ainda
assim, a Justiça brasileira considerou que a terra não podia ser desapropriada, que deveria ser devolvida ao proprietário.
Meus companheiros e minhas companheiras, diante de fatos como
esse, devemos nos organizar para, um dia, tornar a reforma agrária realidade. Não posso deixar de lembrar também o massacre de Eldorado
dos Carajás, como já vimos no vídeo e sobre o triste episódio ouvimos
as palavras do nosso companheiro Wasny de Roure, que falou muito
bem. Também quero lembrar desse massacre, que amanhã completa 8
anos. Um massacre em que se misturaram policiais e pistoleiros – pistoleiros usaram farda de policiais – tendo sido assassinados 19 trabalhadores, entre eles, o companheiro Ezequiel, um grande líder do movimento. Cercaram-no, deram em sua cabeça com a coronha de um fuzil,
e disseram-lhe: “Grite, agora, reforma agrária!” E ele gritou: “Reforma
agrária”. Deram-lhe um tiro e exclamaram: “Diga de novo!” E ele gritou:
“Reforma agrária!”. Deram-lhe um tiro e exclamaram: “Diga de novo!”
E ele, com a voz a voz um pouco mais baixa, disse: “Reforma agrária”.
Atiraram nele novamente e disseram: “Grite de novo”. Ele, já sem voz,
ainda gesticulava, como se dissesse: “Reforma agrária, reforma agrária...”
É com essa coragem e valentia que um dia nosso povo vai construir
uma pátria soberana, livre do FMI e dos latifundiários que roubam e
exploram o povo brasileiro.
Dias atrás, visitei o companheiro José Rainha, preso em São Paulo,
de quem sinto muito orgulho, e sua esposa Diolinda. É uma pessoa de
bem, que foi preso porque luta não só por ele, mas pela pátria, pela soberania. Naqueles mesmos dias, havia sido preso o presidente do Sindicato
Rural por estelionato e corrupção, que esteve no Paraná e foi preso na
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Bahia. Falava eu então, desta tribuna, sobre José Rainha e, olhando nos
olhos dos deputados Ronaldo Caiado e Abelardo Lupion, os latifundiários, perguntei-lhes por que não defendiam seu companheiro preso na
Bahia. É bom lembrar que aquele cidadão foi preso não por lutar por
justiça, mas por ser ladrão e corrupto.
Como é bom defender pessoas honestas, humildes e trabalhadoras
como vocês, que só querem o bem!
Nesta semana, disse na Comissão de Agricultura que não se faz a
reforma agrária porque os fazendeiros têm dois motivos. Primeiro, não
querem abrir mão das terras – para eles, poupança das mais rentáveis.
E, segundo, para não perderem os peões.
Disse aos ruralistas na comissão que eles se gabam porque são grandes produtores e têm terra produtiva, mas quem trabalha para eles são
os sem-terra; e que eles próprios eram vadios, nunca tinham dirigido
um trator e muito menos pego no cabo da enxada. Quem torna suas
terras produtivas são os sem-terra. Quando a reforma agrária sair, quem
quiser trabalhar terá direito a um pedaço de terra e ao financiamento
para se estruturar como agricultor; não vai mais trabalhar como empregado, mas por conta própria. Esse é o grande medo dos latifundiários.
Mas esse dia vai chegar, se Deus quiser e o povo perseverar na luta!
15/9/2004 – DCD, p. 39647
Discurso comemorando o Proagro Mais, do governo Lula.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, anuncio desta tribuna a satisfação que tivemos na última sexta-feira, dia em que realizei um dos
maiores sonhos políticos da minha história.
Em 1987, na condição de deputado estadual, apresentei na
Assembleia Legislativa um projeto de seguro agrícola, que foi votado
e aprovado e, depois, vetado pelo então governador Pedro Simon. Em
1989, o mesmo processo se repetiu. Foi reapresentado e aprovado pela
Assembleia Legislativa, mas, desta vez, foi o governador Guazelli quem
vetou. Na campanha eleitoral de 1994, Antônio Britto defendeu o projeto como uma de suas bandeiras, porém, após ter sido eleito, seguiu a
tradição de seus correligionários vetando e engavetando o projeto.
Mas, prezado presidente, nossa luta não cessou. Conjuntamente com
os movimentos do campo, continuamos lutando para a concretização e
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efetivação da proposta. Em 1997 e 1998 o projeto foi reapresentado. Na
primeira discussão, a bancada governista retirou-o de pauta. Na segunda votação, derrotou o projeto.
Somente no governo Olívio Dutra o projeto foi aprovado e colocado
em funcionamento. Porém, para não romper com a tradição, o atual
governador Germano Rigotto, que tem em mãos a ferramenta do seguro
agrícola, suspendeu o seu funcionamento. Como não tem poderes para
reverter sua aprovação, feita pela Assembleia Legislativa, veta sua execução e aplicação. Felizmente, o governo Lula, nesta sexta-feira, dia 10
de setembro, demonstrou o seu compromisso com esta classe tão esquecida em nosso país, os camponeses, lançando oficialmente o Programa
de Seguro Agrícola. O projeto beneficiará neste primeiro momento 800
mil famílias de camponeses, verdadeiros produtores, aqueles que alimentam o povo brasileiro.
O Proagro Mais irá segurar 100% do financiamento para custeio,
com 65% da receita líquida esperada pelo plantio e com o teto de indenização de R$ 1.800,00, com uma contrapartida do agricultor de 2%
do financiamento. O acesso ao seguro será a partir da comprovação de
perda superior a 30% decorrida de seca, granizo, geada, tromba d’água,
vendaval, chuva excessiva, ou doença fungicida ou praga sem método
difundido de combate, controle ou profilaxia.
Esta é uma vitória dos movimentos do campo e dos deputados do
Núcleo Agrário do Partido dos Trabalhadores.
14/9/2005 – DCD, p. 45023
Evidência, na reação à devastação provocada pelo furacão Katrina, nos Estados
Unidos, da opção do governo norte-americano pela priorização do capital em detrimento da população.

Sr. Presidente deputado Reinaldo Betão, prezados colegas, neste
momento, rapidamente, visto que o deputado Ivan Valente já está na
tribuna, quero registrar minha preocupação com um tema que sempre
tenho abordado. No mundo existem vários partidos políticos, várias religiões, mas na verdade só dois projetos: um defende a vida, o outro o
capital. Exemplo concreto disso é o que estamos vendo hoje. Há mais ou
menos dois anos um vendaval, um furacão devastou uma grande área
em Cuba, mas felizmente ninguém pereceu. No entanto, nos Estados
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Unidos, um país que luta pelo capital, até agora não se sabe o número de
vítimas do furacão Katrina.
Há uma grande diferença, portanto, entre esses dois projetos, o que
defende a vida e o que defende o capital, e nós parlamentares devemos
optar pela defesa de um deles. Qual deles o cidadão que está assistindo a
esta sessão defende? Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta
tribuna na tarde de hoje pronunciar-me a respeito das escolhas que são
feitas na vida. Temos escolhas na questão partidária, na religião e em
tudo mais, e priorizamos aquela que acreditamos que seja correta. Mas
no fundo o que nos separa é isto: ou defendemos a vida, ou defendemos
o capital.
Os governos que têm por obrigação zelar pela população, pelo seu
desenvolvimento social, médico, educacional etc., pode optar por fazêlo de forma comprometida ou de forma a se preocupar com seu poder
de persuasão e controle social.
Para exemplificar, já relatamos aqui o episódio do furacão que atingiu Cuba dois anos atrás. O governo, comprometido com a população, agiu imediatamente, resultando em pouquíssimas perdas de vidas
humanas. Por outro lado, no caso do furacão Katrina, que atingiu os
Estados Unidos, até o momento não se sabe o número exato das vítimas
– são incontáveis! –, pois o governo não tomou medidas imediatas para
salvar a população carente e os imigrantes. Seus efetivos militares, que
estão no Iraque, invadindo a soberania daquele país e defendendo os
interesses do capital, não puderam defender a vida daqueles que foram
surpreendidos pelo furacão.
Diante desses exemplos, podemos ver a diferença entre um governo
que prioriza a vida e outro que defende o capital.
3/2/2006 – DCD, p. 6466
Transcurso dos 250 anos da morte do líder indígena Sepé Tiaraju.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no próximo dia 7 de fevereiro
comemoram-se os 250 anos da morte do líder guarani Sepé Tiaraju, que
era corregedor da Redução de São Miguel quando Portugal e Espanha
assinaram o Tratado de Madri, em 1750. Este tratado trocava os Sete
Povos das Missões, que estava sob domínio espanhol, pela Colônia
de Sacramento, que estava sob domínio de Portugal, e obrigava os
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missionários das sete reduções jesuíticas que se encontravam no atual
território do Rio Grande do Sul a se deslocarem para a outra margem do
Rio Uruguai. Sepé foi morto pelas tropas portuguesas e espanholas por
liderar a resistência dos Sete Povos.
Logo após a morte de Sepé, mais de 1,5 mil índios foram massacrados pelas mesmas tropas. Os sobreviventes caminharam errantes,
vagando pelo estado e nas margens do Rio Uruguai, impedidos de levar
seus pertences, vendo a destruição de suas casas, suas lavouras abandonadas e o gado selvagem no mato.
As comemorações que lembram o massacre dos Sete Povos e da
memória de Sepé Tiaraju resgata do esquecimento e tem o sentido de
fortalecer a luta dos povos indígenas de todo o continente por terra,
pelo direito de viver e manter viva a diversidade cultural, com respeito
a todos os povos.
No dia 7 de fevereiro acontecerá um acampamento continental dos
povos indígenas, pequenos agricultores, trabalhadores sem-terra e movimentos sociais no município de São Gabriel que farão ecoar nas coxilhas do Rio Grande: “Alto lá, esta terra tem dono!”
O exemplo de vida de Sepé Tiaraju nos aponta a necessidade cada
vez maior de lutar para romper com este sistema, que exclui a grande
maioria da população do direito à terra, de defesa da água e de vida
digna para todos.
8/3/2007 – DCD, p. 8716
Ato das mulheres da via campesina contra a monocultura do eucalipto, no Rio
Grande do Sul, no Dia Internacional da Mulher.

Sr. Presidente, ontem, desta tribuna, fiz referência a quatro ocupações feitas por mulheres da Via Campesina em áreas de plantio de eucalipto. Os quatro acampamentos foram despejados pacificamente porque
as áreas foram ocupadas não com a intenção de apossamento, mas de
denúncia à sociedade sobre fatos que vêm ocorrendo.
As multinacionais que promovem o plantio dessas árvores têm prejudicado o meio ambiente. Além disso, dizem que o plantio de eucalipto
gera emprego e riqueza, o que não é verdade. O BNDES financia mais de
70% desses projetos, que são pagos, mas somente após sete anos.
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Hoje, agricultores protestam no Rio de Janeiro diante da agência do
BNDES.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, estará fazendo um ano que o Movimento
de Mulheres Camponesas (MMC), organização integrante da Via
Campesina, realizou um ato no viveiro da empresa Aracruz Celulose,
no município de Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. A referida empresa possui 247 mil hectares em quatro estados brasileiros. Com a realização do ato, começou a ser discutida na sociedade a participação e a
expansão da monocultura do eucalipto.
No estado do Espírito Santo, onde essa empresa se encontra há mais
tempo, várias entidades denunciavam sua prática predatória. Durante
seu processo de expansão, nos anos 70, ela apropriou-se de 18 mil hectares de terras, sendo que durante os últimos anos parte dessas terras
foram devolvidas, por força de laudos emitidos pela Funai. Faltam
ser devolvidos mais 11 mil hectares que a Funai já reconheceu serem
dos povos indígenas Tupiniquim e Guarani; no entanto, o ministro da
Justiça ainda não assinou a portaria de reconhecimento que garantirá a
devolução da terra a seus verdadeiros donos.
A Aracruz Celulose é hoje a líder mundial de produção de polpa,
respondendo por 31% da oferta do produto em todo o mundo. Em 2003
essa empresa registrou um lucro líquido de R$ 870 milhões.
Sras. e Srs. Deputados, é importante não falar somente da empresa
Aracruz, pois a Votorantim e a Stora Enso também estão instalandose no Brasil. Muitas dessas empresas obtêm financiamento do BNDES,
estatal que nos últimos 10 anos emprestou R$ 1,20 bilhões a empresas
estrangeiras.
Para o plantio de eucalipto, a carência do financiamento é de sete
anos com prazo de amortização de dois anos. O BNDES pode participar com até 70% do total do investimento, recursos que têm origem no
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). No caso da Aracruz, o banco
tem participação acionária de 12,5%. A empresa conta ainda com outros
três sócios.
E importante ressaltar que 97% da produção de celulose é exportada. Infelizmente, o Brasil é utilizado como colônia de produção de
matéria-prima para a produção de papel, produção essa que provoca a
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destruição do meio ambiente, promovendo abandono no campo e prejudicando a produção de alimentos.
Há mais de 500 anos o Brasil tem sido saqueado de seus recursos
naturais pelos chamados países desenvolvidos. Entre as décadas de 60 e
70, com a chamada modernização da agricultura, ampliou-se enormemente a implantação de monoculturas, que trazem no seu bojo o êxodo rural. A monocultura do eucalipto repete esse movimento, trazendo
outros elementos perigosos que não estavam presentes naquela ocasião,
em decorrência do impacto ambiental.
No Rio Grande do Sul, a área plantada de eucalipto chega a 400
mil hectares. A estimativa é de que em 10 anos possa chegar a 1 milhão
de hectares. O processo de expansão da monocultura envolve também
outros países, como Argentina e Uruguai, e não há nenhum estudo de
impacto ambiental a respeito da monocultura de eucalipto. Muito se
fala dos empregos gerados; no entanto, o custo de cada emprego gira em
torno de R$ 116 mil, e a receita média gerada para o produtor oscila ao
redor de apenas R$ 87,00/hectare/mês. E no Brasil a Aracruz gera um
posto de trabalho direto para cada 155 hectares, enquanto a agricultura
familiar gera um emprego para cada 8 hectares. Pergunto se não poderíamos aplicar esses recursos em outros setores da agricultura, com custo
menor para o meio ambiente, preservando os mananciais de água, que
do contrário vão secar, como já acontece no Espírito Santo. A revista
Science, de 23 de dezembro de 2005, publicou um artigo mostrando que
as plantações de eucalipto no pampa argentino reduziram o fluxo de
água dos rios em 52%, secaram 13% dos rios e córregos e aumentaram a
salinidade e acidez do solo em apenas 1 ano após o plantio. Portanto, as
evidências demonstram que os danos ambientais são imensos. O alerta
está dado.
Por falar em impacto ambiental, no Rio Grande do Sul a Fundação
de Proteção Ambiental (Fepam) realizou estudos de zoneamento ambiental para a atividade de plantação de florestas, constatando que muitas regiões do estado onde as empresas pretendem instalar-se não são
próprias para o plantio. Por causa desse resultado, as empresas estão
pressionando os técnicos para que os estudos sejam alterados, para que
possam proceder ao plantio da monocultura de eucalipto desconsiderando o impacto socioambiental.
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Neste 8 de março, precisamos de mais que homenagens. Precisamos
defender a vida, a segurança alimentar, a produção de alimentos saudáveis, garantindo outro tipo de desenvolvimento que leve em conta a
biodiversidade e não seja centrado no lucro das transnacionais.
9/4/2008 – DCD, p. 13584
Expectativa quanto à retirada pacífica de agricultores da reserva indígena
Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a sociedade brasileira acompanha com atenção as notícias sobre desocupação da terra indígena
Raposa Serra do Sol, em Roraima, a qual foi homologada já em 2005
pelo presidente Lula.
A homologação em área contínua daquele local foi realizada para
cumprir o direito dos povos indígenas consagrado na Constituição de
1988, e que um pequeno grupo de arrozeiros contrários à homologação
tentam, de todas as formas, modificar a situação e convencer a opinião
pública de que estão sendo injustiçados.
A situação em Roraima é muito tensa, poucas famílias que permanecem no local rejeitam a indenização do governo e teimam em ficar
na área, tentando inviabilizar o trabalho da Polícia Federal, criando um
clima de tensão e animosidade entre as comunidades.
É preciso que a lei seja cumprida e respeitada, os que não são índios
e ocuparam indevidamente essas terras devem sair.
Ao longo da luta pela homologação da terra indígena Raposa Serra
do Sol, foram assassinadas mais de 30 lideranças indígenas, foram destruídas inúmeras malocas, índios foram perseguidos, torturados, presos
e mortos. Igualmente a Igreja, que sempre apoiou a causa indígena, caminhando junto com as comunidades em sua defesa, também foi perseguida, caluniada e difamada.
Houve igrejas, escolas e hospitais queimados e missionários perseguidos e sequestrados.
Esses fatos nunca foram denunciados por ninguém. A sociedade
brasileira tem o direito de saber a verdade dos fatos. Os povos indígenas, primeiros habitantes desta terra, têm direito a manter o que não foi
destruído de sua terra, sua cultura e seus costumes. É preciso ter bom
senso, respeitar a vida e a esperança dos povos indígenas de nosso país.
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Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esperamos que a
Constituição seja respeitada e cumprida, que os arrozeiros deixem a
área indígena sem confronto e que a terra indígena Raposa Serra do Sol
seja um lugar de preservação do meio ambiente, da cultura e da vida dos
povos indígenas que habitam aquele local.
Muito obrigado.
12/4/2008 – DCD, p. 14903
Sessão de homenagem ao Pronera (Programa Nacional de Eduçação na Reforma
Agrária).

O Sr. Presidente (Freire Júnior) – Esta sessão solene de homenagem aos dez anos do Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária (Pronera) tem como autor do requerimento o eminente e ilustre
deputado Adão Pretto, a quem concedo a palavra.
O Sr. Adão Pretto – Sr. Presidente, senhoras e senhores, autoridades aqui presentes que compõem a Mesa, quero dizer aos nossos nobres
convidados que, como hoje é sexta-feira, o número de parlamentares
nesta Casa está muito reduzido. E agora é decreto da Mesa que as sessões solenes só se realizem nas segundas-feiras pela manhã e nas sextasfeiras à tarde. Então, vai ser normal fazermos sessão solene com poucos
deputados.
Mas o que interessa mesmo é a presença dos senhores e das senhoras aqui, para prestarmos esta justa homenagem ao Pronera, nosso órgão de educação de jovens e adultos na reforma agrária.
Esse programa foi criado em 16 de abril de 1998 e, nesse período de
dez anos, já se formaram 370.164 jovens e adultos. Portanto, senhoras
e senhores, vejam o desenvolvimento que teve a educação no campo. O
programa foi um reconhecimento do governo, do Estado brasileiro, de
que os agricultores, os sem-terra, também têm o direito de ser alfabetizados e, inclusive, de fazer curso superior.
Muitos achavam que ao agricultor sem-terra bastava dar a terra,
uma ferramenta e um técnico para ensinar a ele. E a luta do povo fez
com que esse direito fosse adquirido, que o próprio agricultor fosse o
sujeito da história – pudesse se formar agrônomo ou técnico agrícola
e voltar para o cabo da enxada, voltar para a roça, o que é uma grande
mudança. O filho do agricultor ia para a universidade, formava-se, e
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não voltava mais para a roça. Com o Pronera ocorre o inverso: o trabalhador se forma e volta para a roça.
Portanto, não é um programa que o governo criou para os agricultores; foram os agricultores que ajudaram a criar esse programa e são eles
que ajudam a elaborar a educação, e de uma nova forma, baseada nos
ensinamentos do saudoso Roberto Freire. O trabalhador consegue não
somente ter um diploma, mas também transformar a sociedade brasileira.
Quero dizer aos senhores e às senhoras, às autoridades da Mesa,
ao meu presidente, que quem foi para a escola quando era criança e se
formou valoriza muito a educação. Agora, duvido que alguém valorize
mais a educação do que eu. Certamente existem muitas pessoas iguais
a mim, que valorizam muito a educação, mas mais do que eu duvido,
porque aprendi a ler e a escrever um pouco quando já tinha 17 anos.
Até então eu não sabia que letra ia no meu nome. Eu morava no interior
do Rio Grande do Sul, tinha de andar oito quilômetros para ir à escola
e precisava cruzar um rio, que às vezes enchia. Como não havia ponte,
não dava passagem, o que nos obrigava a ficar 10 ou 15 dias sem ir
à escola. Então, eu não aprendi a ler e escrever durante a minha adolescência. Somente com 17 anos consegui ir a uma escola e aprender
a ler e escrever um pouco. É claro que eu gostaria de ter mais estudo,
mas esse pouco que aprendi tem me quebrado muito o galho, e valorizo
muito isso. Temos que tratar nossos educadores com todo o respeito e
carinho, porque eles nos colocam uma marca que por nossa vida é lembrada todo dia, a todo momento. O esforço desses valorosos professores
e professoras que se dedicam à educação da criança, do adolescente e até
do adulto muitas vezes não é valorizado como merece.
Quero dizer aos nobres companheiros e companheiras que aqui estão que o Pronera começou atuando em três universidades e hoje mais
de 60 universidades estão abrindo as portas e solicitando ao Pronera
que também programe cursos nas suas universidades, por todos os estados brasileiros. Temos visto o entusiasmo dessas universidades para que
esses programas sejam realizados nelas também.
Somente não está gostando muito do Pronera o nosso Judiciário.
Infelizmente, por várias vezes, já tentaram impedir que fossem repassados recursos públicos para a educação no campo. Acham que isso é um
privilégio. Acham que estudar em faculdade é somente para a classe alta,
que os trabalhadores não têm esse direito. Isso para eles é mordomia.
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Muitos parlamentares desta Casa também acham que repassar recursos públicos para essa entidade, para esse programa, é um desperdício de dinheiro publico. Vários membros desta Casa gostariam que o
povo continuasse analfabeto, porque, quanto menos informado, é mais
fácil ludibriá-lo. Por isso, quando lutam pela reforma agrária, lutam pela
terra, os sem-terra já encontram muita resistência.
Agora, a maior resistência é quando os agricultores, além da terra,
querem ter acesso à saúde, à educação, ao lazer, àquilo que temos direito na Constituição. Nesse caso, os sem-terra passam a ser baderneiros,
agitadores, gente perigosa. Onde é que se viu, agora, quererem estudar?
Se já está difícil controlar essa gente que tem pouco estudo, imaginem
se ela começar a adquirir mais conhecimentos?
Por esse motivo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) e os movimentos que lutam pela terra têm encontrado tanta
resistência de algumas autoridades brasileiras e de muitas pessoas da
sociedade que os criticam e os condenam: além da terra, os sem-terra
querem gozar dos direitos que os outros achavam ser só deles.
Minhas companheiras e meus companheiros, parabéns a todos nós.
É uma honra estarmos no plenário da Câmara dos Deputados celebrando os 10 anos desse programa que já causou tantas alegrias, tantas vitórias. E, certamente, vamos aprimorá-lo cada vez mais para que, no
futuro, seja a grande saída, o grande caminho para a transformação do
Brasil com que todos nós sonhamos.
Obrigado, Sr. Presidente.
17/12/2008 – DCD, p. 59868
Último pronunciamento.

Sr. Presidente, prezados colegas, com muita alegria anuncio que na
quinta-feira, dia 18, tomaremos posse da Fazenda Southall, no município de São Gabriel, no estado do Rio Grande do Sul, uma fazenda
histórica.
Não é apenas um assentamento de agricultores.
Vai ser um assentamento ideológico, porque a fazenda foi ocupada
várias vezes, e houve muita violência contra os agricultores. A fazenda estava sendo vendida, para a Aracruz plantar eucalipto. Agora, foi
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adquirida pelo governo, para fazer um assentamento para mais de 200
famílias.
Parece-me que o governo Lula resolveu fazer a reforma agrária no
Rio Grande do Sul. Nos últimos dias foram adquiridos mais de 20 mil
hectares de terra no estado. Isso é motivo de muita alegria para nós que
estamos nessa luta, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento fosse divulgado
pelos meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
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1ª etapa, no RS
Foram onze entrevistas, realizadas em locais e com pessoas diferentes.

1.

Entrevista com os advogados Ademir de Moura Rosa, que foi
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miraguaí, e Lauro
Brum, que foi do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenente
Portela, e com o professor Elmo Reinhard, que alfabetizou
Adão. Na casa de Ademir, em Miraguaí-RS, 1º/5/2010, às 15h.
Entrevistadores: Mauro di Deus, Ana Backes e Clarice Santos.

2.

Entrevista com João José Klein, da Coordenação Regional do
PT, que foi prefeito de Novo Barreiro pelo partido. Em sua casa,
em Novo Barreiro (RS), em 1º/5/2010, às 21h. Entrevistadores:
Mauro di Deus e Ana Backes.

3.

Entrevista com Darci Maschio, do MST. Em sua casa, no
Assentamento 16 de março da Fazenda Annoni (RS), município
de Pontão (RS), em 2/5/2010, às 11h. Entrevistadores: Mauro di
Deus, Ana Backes e Clarice Santos.

4.

Entrevista com Maria Salete Campigotto, do MST, coordenadora do Instituto Educar. Em sua casa, no assentamento
N. S. Aparecida, área 9, Fazenda Annoni, em 2/5/2010, às 16h.
Entrevistadores: Mauro di Deus, Ana Backes e Clarice Santos.
Essa entrevista, por motivos técnicos, não pôde ser degravada.
As citações feitas baseiam-se nas notas tomadas pelos entrevistadores.

5.

Entrevista com o padre Arnildo Afonso Fritzen. Em sua casa, em
Carazinho (RS), em 3/5/2010, às 10h. Entrevistadores: Mauro di
Deus, Ana Backes e Clarice Santos.

6.

Entrevista com Edegar Pretto e Severiano Hermes Teles. Em
Porto Alegre (RS), em 3/5/2010, às 21h. Entrevistadores: Mauro
di Deus, Ana Backes e Clarice Santos.
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7.

Entrevista com o deputado estadual Raul Pont. Na Assembleia
Legislativa, em Porto Alegre (RS), em 5/5/2010, às 11h.
Entrevistadores: Mauro di Deus e Ana Backes.

8.

Entrevista com o deputado Ivar Pavan. Na Assembleia Legislativa,
em Porto Alegre (RS), em 5/5/2010, às 15h. Entrevistadores:
Mauro di Deus e Ana Backes.

9.

Entrevista com o deputado Dionilso Marcon. Na Assembleia
Legislativa, Porto Alegre (RS), em 5/5/2010, às 17h.
Entrevistadores: Mauro di Deus e Ana Backes.

10. Entrevista com o engenheiro agrônomo José Hermeto
Hoffmann, ex-Secretário de Agricultura do Estado do RS no
Governo Olívio Dutra, de 1999 a 2002. Em Porto Alegre (RS),
6/5/2010, às 9h. Entrevistadores: Mauro di Deus e Ana Backes.
11. Entrevista com o ex-deputado federal constituinte e ex-governador Olívio Dutra. Na sede estadual do PT, em Porto Alegre
(RS), em 7/5/2010, às 16h. Entrevistadores: Mauro di Deus e
Ana Backes.
2ª etapa, em Brasília
Foram nove entrevistas na cidade, algumas por telefone, como abaixo indicado.

1.

Entrevista com o ex-deputado federal Alcides Modesto, por telefone. Nos estúdios da Rádio Câmara. Dia 25/5/2010, às 9h30.
Entrevistadores: Ana Backes, José Araújo, Mauro di Deus.

2.

Entrevista com o dirigente do MST João Pedro Stédile. Em
Brasília, 27/5/2010, às 8h30. Entrevistadores: Ana Backes,
Clarice Santos, José Araújo e Mauro di Deus.

3.

Entrevista com o deputado federal Ronaldo Caiado, ex-presidente da UDR. Na Câmara dos Deputados, dia 1º/6/2010, às
13h. Entrevistadores: Ana Backes, José Araújo, Mauro di Deus.
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4.

Entrevista com o ministro do Desenvolvimento Agrário Guilherme Cassel. No MDA, dia 23/6/2010, às 11h30. Entrevistadores: Ana Backes, José Araújo, Mauro di Deus.

5.

Entrevista com a ex-deputada federal Luci Choinacki. Na Câmara
dos Deputados, dia 23/6/2010, às 17h30. Entrevistadores: Ana
Backes, José Araújo, Mauro di Deus.

6.

Entrevista com o presidente do Incra Rolf Hackbart. No Incra,
dia 29/6/2010, às 11h30. Entrevistadores: Ana Backes, José
Araújo, Mauro di Deus.

7.

Entrevista com o ex-deputado federal Antônio Marangon. No
Incra, dia 29/6/2010, às 11h30. Entrevistadores: Ana Backes,
José Araújo, Mauro di Deus.

8.

Entrevista com o ex-deputado federal e ex-ministro do
Desenvolvimento Agrário Miguel Rossetto, por telefone. Nos estúdios da Rádio Câmara, dia 29/6/2010, às 9h30. Entrevistadores:
Ana Backes, José Araújo, Mauro di Deus.

9.

Entrevista com o ex-deputado federal Pedro Tonelli, por telefone. Nos estúdios da Rádio Câmara, dia 1º/7/2010 às 9h30.
Entrevistadores: Ana Backes, José Araújo, Mauro di Deus.

10. Entrevista com o deputado federal Moacir Micheletto, por email, no dia 7/10/2010. Entrevistador: José Araújo.
As transcrições dos depoimentos apresentadas ao longo do livro foram editadas, para se aproximarem da linguagem escrita. Basicamente
foram condensadas, retirando repetições e trechos soltos, comuns na
linguagem falada.
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PERFIS
PARLAMENTARES

A

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a série Perfis
Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a história de nosso
Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos últimos anos, a série passou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, a fim de dotar os volumes oficiais
de uma feição mais atual e tornar a leitura mais atraente. A Câmara dos Deputados busca, assim, homenagear a figura de eminentes tribunos por suas contribuições históricas
à democracia e ao mesmo tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem
demonstrando interesse inédito pela história parlamentar brasileira.

J

osé Cordeiro de Araújo é engenheiro agrônomo (UFPEL, 1970),
mestre em Fitotecnia de Forrageiras
(UFRGS, 1972) e especialista em Políticas Públicas e Governo (EPPG/
UFRJ, 1997). Extensionista rural,
atuou por dezoito anos na Amazônia
e na Embrater, em Brasília. Foi consultor legislativo entre 1991 e 2010, na
área de Agricultura e Política Rural.
Aposentou-se em fevereiro de 2010.

Conheça outros títulos da série Perfis Parlamentares
na página da Edições Câmara, no portal da Câmara dos Deputados:

www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes

dão Pretto foi um deputado singular. Agricultor familiar e líder
sindical dos trabalhadores rurais,
participou da retomada das lutas no
campo no final da década de 1970, tornando-se uma liderança reconhecida
no Rio Grande do Sul, onde ajudou a
fundar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST). Em 1986
foi eleito deputado estadual (RS) e, em
1990, deputado federal. Na Câmara
dos Deputados exerceu cinco mandatos consecutivos, o último dos quais foi
interrompido por sua morte, em 2009.
Adão representou os interesses e a experiência do camponês no Parlamento, raízes primordiais às quais permaneceu fiel até o último momento. Mais
do que isso, foi, em Brasília, a extensão de um movimento forte e pujante
que usava dos mais variados recursos
de ação e mobilização na luta por terra e por direitos para os trabalhadores rurais. Seu mandato foi exercido
em estreita comunhão com os movimentos populares, experimentando
formas originais de gestão coletiva da
representação parlamentar, sobre as
quais vale a pena se debruçar.

Adão

A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popular nas instituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elaboração da Constituição
Federal de 1988, que contou com expressiva participação social. Politicamente atuante,
o cidadão brasileiro está a cada dia mais interessado em conhecer os fatos e personagens
que se destacaram na formação da nossa história política. A Câmara dos Deputados, que
foi e continua a ser – ao lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia deixar de corresponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Pretto

na Luiza Backes é socióloga
(UFRGS, 1986), especialista em
Sociologia (UFRGS, 1988), mestre em
Ciência Política (UnB, 1998), doutora
em Ciência Política (UFRGS, 2004).
É consultora legislativa desde 1991,
atuando na Área de Ciência Política,
Sociologia Política e História.
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Câmara dos Deputados

A

Adão

Pretto

Os dois autores organizaram, juntamente com Débora Bithiah de Azevedo, o livro “Audiências Públicas na
Assembleia Nacional Constituinte: a
sociedade na tribuna”, publicado pela
Edições Câmara, em 2009.

Brasília – 2010

O conhecimento de sua trajetória contribui também para a compreensão de
um período muito rico da história do
país, em que a sociedade se reorganiza, após anos de ditadura, e a participação popular ajuda a criar novas instituições, rumo à democracia plena.

