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A 110DERNTZACÂO DOS ANOS
A agricultura

Resumo:

brasileira

pensada

"40

a americana

O trabalho trata do modo de pensar o rural brasileiro, a partir de
documentos diplomaticos ligados a programas de assistência econômi
ca e educação rural do governo norte-americano.
Procura evidenciar
a convergência de concepções acadêmicas, tecnicas e diplomaticas,
no sentido de pensar e programar aspestos da agricultura brasileira na decada de 40.
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A r.l.ODERNIZACÂO DOS ANOS "40
a

A agricultura

brasileira

pensada

à americana

Margarida

A investigação
crescente

a presença

histórica

norte-americana

partir da segunda guerra

mundial.

centralizam-se

em problemas

ções do Brasil

ao

gue~ra),

política

ta coluna)

no Brasil

esforço

e econômica

De um modo

Maria

Houra

*

brasileira,

a

geral, as pesquisas

estratégica

de guerra, colaboFação

(articulação

Moura

tem dado atenção

na sociedade

de natureza

Gerson

à causa aliada,

(questões de comércio

(contribuimilitar

no pos-

luta contra
e de recursos

a quin
do sulr

solo).

Há, porém, um "território"
significação
a saber,
exatamente

para o esforço

norte-americano

o campo - a agricultura
porque nele aquelas

Esta comunicação

visa chamar

dada da presença

americana

*

abordado

dimensões

a atenção

para

agrária brasileira

esta face pouco
consequências

da sociedade

dos

40,
-

se acham exemplificadas.

no Brasil e que

rapidamente

e de grande

no Brasil dos anos

e a sociedade

prazo ela produz para a compreensao

Lembremo-nos

menos

aspectos

agrária

estu-

de longo
no Brasil.

essenciais

da

Gerson !bn:a é historiaàore pesquisadordo cprx:x:jR:;V /Rio de Janeiro.
Margarida M3ria MJura é antropóloga,can doutoranento em fase de conclusão
pala Universidadede são Paulo.

2
presença

americana

na presidência

dos Estados

"boa vizinhança"
to em que

;:

-~

no Brasil.

se projetava

novamente

uma novidade

em

ricanas das
atingir

nente,

relação

os objetivos

(c) estimular

anteriores,

(a) impedir

a estabilidade
transparecem

para fins desse

trabalho,

sistema

tados Unidos

completa

mos econômicos,
constituía,
portantes

sua posição
da Âfrica

estratégica

e a América

rias-primas

ferro, manganês,
cinais

e oleaginosas,

lítica entre

vizinhos

latino-americano~l

na documentação

analisada

e sociedade

as concepções

a segunda guerra
mediante
da América

políticos

agrária

mais gerais

do

mais específica

para

os planos

no Atlântico

mica,

um esforço de asseguLatina,

tanto

um dos países

(meio caminho

de guerra

cristal

além de alimentos)
da América

(1939), os E~

norte-americanos,

como pelas

ao esforço

mundial

e estratégicos.

dos anos quarenta,

bauxita,

no hemisfério,

para uma dimensão

do Norte),

necessárias

no conti-

de influência.

como em termos

do continente

européia

nos países

portanto

cooperação

nesse início

de v·lashingtonna Amé-

a influência

iniciaram sua projeção

rar-se a mais

procurava

sobre a agricultura

Uma vez iniciada

e a Alemanha

a "boa vizinhança"

claramente

de sua esfera

no momen

Embora aparentasse

norte-americana

de poder norte-americano

da construção

exatamente

de

norte-ame

política

transportando-se

a política

intervencionistas

da política

a liderança

Roosevelt

nacional-socialista

às políticas

Estes objetivos

brasileira,

Latina,

internacional.

permanentes

a saber:

(b) assegurar

à América

no plano

de Franklin

(1933), inicia-se

o governo

três décadas

rica Latina,

Unidos

em relação

se inaugurava

Com a posse

ricas

em ter

O Brasil
mais

im

tantopor

entre o norte
fontes de maté-

(borracha, minério

de quartzo,

plantas

medi-

e por sua influência

do Sul. De outro

de

po-

lado, o impacto

3
da guerra
escassez

sobre a economia
e pressionava

de inquietação

brasileira

os preços

social. Some-se

em certos

do Estado

e da sociedade

A presença norte-americana
brasileira

plexo de questões
No primeiro
tividade

caso, tratava-se

e controlar

além de realizar

te-americano

a distribuição

um cuidadoso

no pós-guerra.

provar a boa-vontade
impregnava
de alguma
sileira,

interesses

o discurso
maneira

mediante

tivos e a necessidade
ma coisa mais,

contudo,

um trabalho

des que criasse

reconhecer

vias tranquilas

produtivo

e de consumonor
de com-

hemisférica"

que

além de contribuir
social

na sociedade bra

sociais.

a urgência

em prática.

de inculcação

com-

e políticos.

tratava-se

das tensões

de colocá-Ios

e na socieda-

durante a guerra,

industriais

de Washington,

a neutralização

do nazismo

do potencial

da paz

e

ótimos de produ-

de "colaboração

para a manutenção

Não bastava,

níveis

No plano político,

oficial

alemães

econômicos

levantamento

e espírito

fator

em conta esse

da produção

com vistas à~ necessidades

brasileiro

levava

de assegurar

de

brasileira.

na agricultura

nos anos quarenta

e apresentava

de

à influência

aliada

sérios

atuar como

a isso a presença

no sul
do país,
,
-

de agrária

problemas

- o que poderia

seus descendentes
setores

criava

desses

Era preciso

de um sistema de

obje
algu-

atitu-

à estas orientações.

As "I?oTi"t"icas
e" programas

deas"sis"tênci"a"agrícola

e edu-

caçao rural

Necessidades
mento estratégico

e interesses

de mais

longo

econômicos

prazo,

imediatos,

enunciados

planeja

políticos

de co
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operaçao

que

exigiam concretização

so gerou programas
quais saberes
o's vizinhos

de assistência

e concepções

em nome

da coerência

agrícola

e educação

norte-americanos

seriam

- tudo is

rural,

nos

repartidos

com

do sul do ,continente.
,

Esses

program~

faziam

ambicioso,

levado a efeito

no por uma

agência

parte de um plano mais vasto

desde

1940 pelo

governo

e

norte-america-

_,0

\

titulada
between

ligada

ao seu Conselho

Off.ice for Coordination
the

plificado

American

para

CüCIAA), pelo
início foi

de Defesa

of Commercialand

Republics.

Um ano mais

Office of the Coordina·tor of
qual foi conhecido

coordenado

forços da área

por Nelson

governamental

Nacional,

irt-

Cultural Relatians

tarde,

o nome foi sim

Inter-american

Affairs

até o final

da guerra. Desde

seu

Rockefeller

e procurou

es-

e não-governamental

somar

na consecução

de

seus objetivos.

Um

exame detido

te distinguir

objetivos

dos programas

de

curto

aplicados

e longo prazo.

de alimentos

e ao treinamento

nicos e Jinstrutores

brasileiros,

assim como

res e técnicos
influência

americanos

americana.

intercâmbio

cia agríco1a

países durante

enquanto

Washington

vinham
trazer

rural

ensinar

mudanças

como

que

os programas

e cientistas
tais concepções

à agricultura

a
e

se implementaram

sobre a modernização

sociais

de téc

de colaboração

eram de "mão única":

os técnicos

se

à vinda de professo-

programas

a guerra,

im~diato

em escala· crescente

e científico

Unidos aprender

americana,

e deviam

técnico

e educação

iam aos Estados

reproduzir

Como os demais

artístico,

entre dos dois

para

permi

Os primeiros

à produção

referiam

no Brasil

de assistê~
os brasileiros
da vida

mobilizados

rural

por

inovadoras
brasileira.

podiam

5
Os programas
de programas
bre escolas

de
de

de longo

educação rural
agronomia,

da interpretação

prazo visavam

o estabelecimento

e intensificação

da influência

com vistas

à incorporação

do agrário brasileiro,

das agências. estatais

Os progrmas

so

de determina

compatíveis

com a visão

~ericanas.

de curto

prazo

foram instrumentalizados

com

\

a criação da Comissão

Brasileiro-Americana

de Produção

de Gêneros

Alimentícios,

em setembro de 1942. Ela se propunha

a

sistência

problemas

guerra;

aos

dar ao Brasi1

de suprimento

o benefício

norte-americanas,

das

gerados

técnicas

(c) ampliar

pela

nutricionais

o espírito

de boa

(a) dar as(b)

e agrícolas

vontade

entre

!

Brasil e Estados
cional. 2

Unidos, por meio

A Comissão

tro da preocupação
mericanas

com

se propunha

O que

atividades

exp Lf.cd,ta das agências

os "problemas

relação à nutrição

de um programa

que

e suprimento

de

longo prazo, den-

no hemisfério

de alimentos".

a Comissão realizou

nor t.e+a

especializadas

se apresentam

opez a='

agrícola

em

3

imediatamente

foi/o programa

j

z

de distribuição
ras, legumes,
produção

de sementes
ovos e carnes)

concentrou-se

samente na Amazônia
americanas
guerra.

Iniciou-se

to prazo, um projeto
nutricionistas
treinamento.

em

e destinava-se

à alimentação
naquelas

em função dessas

de assistência

e professores

de alimentos

no Nordeste

estacionadas

também,

direta

areas selecionadas

maciçamente

e brasileiras

4

e produção

técnica que

aos Estados

Unidos

(verd~

do país. Essa

brasileiro

e espar

de tropas norteregiões

durante

atividades

a

de cur-

levou agrônomos,
para programas

de

.'

6

A questão
to,o imediatismo
g:r;amàsde mais

dos saberes

do

esforço

longo prazo.

rural que se tornou objeto
Ministério

da Agricultura

Foundation,

e concepçoes

de guerra e se corporifica
Eles

se mantêm

de convênio,
do Brasil

uma agência do OCIAA

já referido.

Unidos,

ral proporcionava

treinamento

em técnicas

res e supervisores

de práticas
por 14 estados

mento espaLhados

em escolas

.- eXlsten
.
t es. 5
cas Ja

Ao mesmo

grícola do Brasil,

o programa

res com as técnicas

Ao

se aproximar

resse norte-mnericano
governo brasileiro,
e Saude,
so1icitou

A essa

a sua extensao.

Association

Rockefeller

for Economic

nuou trabalhando

rais, dando

origem

à ACAR

os agricult~
6

(~945-1948), o inte
plenamente

do Ministério

pelo

da Educação

centrava-se

as atividades

of Inter-American

liderou

and Social

foi assinado

a-

norte-americana.

dos programas

a criação

do OCIAA em
Affairs),

o

técnica.

(AIA) que contiJá em 1949, um

entre a AIA e o Estado

(Associação

na i-

do 'International

DeveToprnent

na linha da assistência

primeiro convênio

a vocaçao

7

altura, a ênfase

o nome de Institute

próprio Nelson

familiarizar

era partilhado

que, por intermédio

parte desses
e agro~écni-

ênfase

o final do convênio

déia de lIextensão ruralll• Encerradas

1946 (já com

agrícolas

de fabricação

em renová-Io

ru-

de professo-

Grande

tempo que dav~

e implementos

Education

em 42 centros de treina

técnicas,

procurava

o

e veterinárias

preparação

brasileiros.

centros localizava-se

de educação

de educação

agrícolas

agrícolas,

nos pro-

Além de levar téc-

o programa

de tratores,

entreta~

em 1945, entre

e o Inter-American

aos' Estados

operação

no programa

firmado

nicos brasi1eiros

economia doméstica,

transcende,

de Crédito

de Minas

Ge

e Assistência

Ru

7
ral). O sistema
sociação

depois se generalizou

Brasileira

de Crédito

Buscava-se

pelo

por intermédio

e Assistência

trabalho

da ABCAR

(As

Rural). 8

das comissões

e associaçoes

(ACAR, ABCAR), criadas d,esde o final da guerra, a criacão de solida
riedades

novas,

fundadas

do por lideranças
des e práticas
crativa.

no espírito

atentas

As escolas

de empresas

assimilam

dimensões

norte-americanos.

e disciplinas

distintas

Tratava-se

cultura brasileira,

estratégicas

dão, cacau,

castanha do Pará

evitar a inquietação

social

pressionava

rãvel aos movimentos
dades, implantando
no contexto
por

um paradigma

geral de disseminação

e renovam
o ensino

nos interesses

a produtividade

óleos

de

vegetais,

e criava

Tratava-se

da agri-

alimentos

da escassêz

de preços

subversivos".

toda a América

a reproduzir

e interligadas

decorrente

à

e também

agricultura-indústria.

e plantas medicinais).

o sistema

de preparar

veiculadas

a produção

(borracha,

lu

correlatas.

de aumentar

especialmente

rias-primas

mãrios que

as noçoes

seus cur-rículos, de modo

da agricul.tura "moderna"

para a competição
indireta

do tipo

guia-

das mental ida

do associativismo

estrangeiras

de agronomia

Havia

é uma forma

ao fortalecimento

ou mesmo modelam

mericano

de baixa renda

A ênfase na paz social

implantação

local, mas

à tarefa de transformação

dos produtores

terreno propício

comunitário

e maté

~abaçu,

algo-

Tratava-se

de

de produtos

pri

um "solo

favo

de mudar as mentali

de interpretação

e práticas

do model.o civilizatório

rurais,

norte-a

Latina:

A necessidade urgente e imediata do Brasil ê a de aumento
de sua produção agrícola e industrial, com um marcante au
mento do desempenho homem-hora. A escassêz de primários
manufaturados, com preços fortemente inflacionados
(.••)
causa grande inquietação pública e cria um solo favorável

e

8

aos movimentos subversivos (••• ) Em função da quase com
pleta ausência de (.••) trabalhadores
agrícolas familia
rizados com métodos de mecanização
modernos, é possível
que a ajuda de técnicos americanos produza efeitos significativos e favoráveis na resolução desses problemas
econômicos
e sociais. Os técnicos norte-americanos representam a moderna agricultura e os líderes brasileiros
apreciam e desejam essa ênfase. 9 (grifo nosso)

As razoes
a se engajar nesses
a cooperaçao

que aconselhavam
programas

de Washington

ção de um setor econômico,
resse

para a indústria

ciosa

dos recursos

leira,

dos Estados

permitiam

de caráter

do solo e do sub-solo,
Jdiais" que os Estados
Os relatórios

sobre

macro-planejadores
presas

estrangeiras

exploração
baco

de Janeiro,

os programas

de assistência

o levantamento
e potenciais

(civis

assumiam

o campo brasileiro

da agricultura

brasileiros,

acadêmico

e militares)

minubrasi-

e as agen-

se empenhavam

sobre os recursos

as "responsabilidades

--

a.partir da segunda
acabavam valendo

do Estado norte-americano,

dos recursos

agríco

de informação

quase-planetário

que já operavam

inte-

Unidos. 10

tendo em vista
Unidos

até a dinamiza-

era de grande

em que o estabelecimento

norte-americanas

investigação

o esforço de evidenciar

cuja modernização

existentes

num momento

cias estatais
numa

rural

iam desde

com o Rio

Significativamente,
Ia e educação

ao '.governonorte-americano

guerra.ll

tanto aos

como também

ou operariam

mun-

às em-

no pós-guerra,na

tais como babaçu,

algodão, ta

e carnes.

Cabe mostrar

neste ponto

o modo pelo qual

os programas

9

norte-americanos

interpretavam

do as características
ção é um dualismo

rurais.

a sociedade
O pilar

pobre. A maior

reza, é primitiva,

arcaica,

tradicional.

a pujança

de seus habitantes,

de indole adversa

traso e pelo gosto
muito baixos.

duto de mistura

da natureza

de técnicas

imediatista

Um documento

de

chega

perar dessa sociedade
a nao ser através

sua interpret~
está na natu

de um meio ru-

tropical

ao espirito

realização

e a ignorância
competitivo

econômica

a sugerir que tal
contribuiram

da agricultura.

mestiça,

Trata-se

focalizan-

simples, caracteriza-se

de raças, que jamais

tante para a modernização

que sustenta

parte da vida rural

ral em que s~ somam

empresar-ial. Sociedade

brasileira,

Assim,

pelo

é pro

de forma impornada

se deve esecónômica,

fora:

Há certas regiões pelas quais a agricultura em geral perma
neceu num estágio primitivo de desenvolvimento no Maranhão.
Talvez a principal dessas razões e a natureza inerente das
proprias pessoas. Com uma mistura de sangue índio e negro,
os descendentes dos colonos portugueses jamais tiveram qual
quer aspiração de realizações agrícolas em escala ampla e intensiva (•••) Suas práticas agrícolas mudaram pouco ou
nada em relação as que se usavam há milhares de anos (.••)
O padrão de vida do povo nas pequenas comunidades do' interior tambem e muito baixo e sua falta de iniciativa e empreendimento e imediatamente evidente. 12

...

A abordagem
generalizações,
te predicado

que se aplicam

permite

nhão, um estado

dualista

tem

que o mesmo

brasileiro,

bar todo um continente,

aqui o predicado

às mais distintas
diagnóstico

se torne

a América

das grandes

realidades.

feito

Es-

para o Hara-

tão amplo a ponto

Latina. Veja-se

a

em níveis

situação

em termos de realização

do impulso que vem de

e

de englo~

esta avaliação

do OClAA:
Em primeiro lugar, enquanto a maioria dos países são comumente descritos como "predominantemente agrícolas", a produtividade e notavelmente baixa. Com exceção dos casos de
cultivos de exportação, tais como açúcar, cafe, algodão e

bananas, a ma10r parte da produção agrícola se faz ã base de
economia de pequenas propriedades, com operações efetuadas
de maneira primitiva e mediante metodos geralmente prejudici
ais aos recursos do solo, pela erosão e outras causas. A po~
breza dos lavradores impede-os, na maioria dos casos, de adquirir instrumentos adequados, enquanto a falta de treinamen
to e informação impedem uma plena consciência de sua necessl
dade e valor (da informação e do treinamento). 13

o

caráter

siste em atribuir
dança,

ao meio

que é obstáculo

~ um passado
Ia

instrumental

adoção

deste

ao crescimento

concepções

Para adquirir
ços econômicos
ra suficiente

na agricultura

que precisa

condições

agricultura

dessa modernização.

A interpretação

e os lavradores
perosos,

semelhante,
brasileiros.

mas conservadores,

veis de sofrer

influência

mais amplo

a mudo pafs,

ser transformado

de serem
que

de origem

ou ligados

material

de alguma forma

canos dão sobre os camponeses

~pede

de penetrar

brasileira,

sociais dessa mesma

vai numa direção

econômico

a inexistência

dernas, mas de assinalar

que

con-

pe

e atitudes.

melhores

constatar

de interpretação

rural um primitivismo

inerte ou repetitivo

de novas

modo

fechados

a ela,

eles próprios

moatores

os agentes
ameri~

do ~ul do Brasil

distinções

são vistos

não e

dos

estes observadores
européia

espa

de atividades

a.incapacidade

mas estabelece
Aqueles

novos

entre

eles

como produtores

em suas parcelas

e 'até passi

do ideário nazista.

Se posso julgar os tipos que vi nas "colônias" do extremo
norte de Santa Catarina, o grupo (dos pequenos produtores)
está intimamente identificado com a terra e tem o conservantismo inato do camponês alemão. (.••) sua tendência a
atar-se aos costumes e modos de vida alemães (somados ã
falta de conhecimento das condições de fato da Alemanha
nos anos recentes) os faria suscetíveis à propaganda alemã. 14

~ uma visão

distinta,

embora

nao tota~mente,

~

da que nutrem

sobre

11
o lavrador
mentos

brasileiro.

Se este, por um lado, é uma vítima

baixos atribuídos

ponsável

principal

às tarefas

pe10

desempenhadas,

primitivismo

de pag~

é também

da agricultura

ores

na maior

par-

te do país •.

Constatações
dade brasileira,
uma existência

deste tipo contém

polarizada

anormal

em rural

no conjunto

a idéia de que

e urbana,

e essa

anormalidade

- natural. 15 A reso1uçao
que o rura 1· alnda e
cito é claro e conhecido.

~ tradicional,

do que nao se identifica
americano.

1:: moderno

ção do primeiro
cas, saberes

finalidade

e atitudes

deixar

dos recursos,

nomia nacional

de funcionar

as exceçoes

essas hipóteses.

voura

de gado/frigoDíficos

e a criação

mentos

destacam

cantil

e o lucro capitalista,

e

econômicos

estes

setores como afinados

que caracterizam

embora
esses

A superade

técni-

outra
o c~

ao livre

aprove!

din~ica

da eco-

e longo prazos.

Iam por si, pois confirmam
paulista

tu-

norte-

que fariam

para se ligar à engrenagem

do Brasil rural,

.•.
impll-

fortes nao tem

obstáculo

a curto, médio

de

16
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e práticas

como

advém

e econômico

se faz pela absorção

idéias

tem

e primitivo

riaque Le modelo.

quadro em tintas

inculcar

e mundial,

Na análise

atrasado

geradas no segundo.

deste

senão a, de

po brasileir~
tamento

da dualidade

rural

desse dualismo

cultural

tudo que se calca

polo

A pintura

com o modelo

o polo

na socie-

a esta

regra

Ao considerarem
gaúchos,

a la-

os docu-

com a competição

não omitam problemas

fa

mer-

sociais

empreendimentos:

A primeira e mais interessante generalização sobre mudanças
dinâmicas refere-se ã competição com o algodão. A competição
ocorreu de dois modos, o primeiro (•••) pela terra, em termos da lucratividade para o fazendeiro.
Alguns americanos de são Paulo estão bastante entusiasmados
com as possibilidades da região como criadora de gado.

12

Para um norte-americano
parece haver. enormes possibilidades
de aumento do leite in natura (••• ) Os padrões sanitários
não são considerados-muito
altos, mas estão melhorando e
muitas pessoas esperam que o consumo aumentará automaticamente quando a pasteurização e níveis mais altos de produção e distribuição
forem atingidos.
O último item
as rações com
guma pesquisa
de semente de

sobre produção animal que quero mencionar são
semente de algodão. Einar Kok está fazendo aI
de nutrição de animais sobre o uso da ração
algodão para alimentação
(•••) 17

\

Os programas
qual se dão receitas

de assistência

de

como transformar

atraso nos sinais positivos
americanos

que interpretam

tura brasileira
ministração.

não são

Descrevem

e programam

simples

guerra mundial

11

sociais

poderiam

as de testes,

manipulação

um cientista

se fosse um burocrata
zer aos funcionários

a guerra,
ser úteis,

norte-

e da ad-

e soluções,

durante

Como

a segunda

tornaram-se

o governo

instr~

descobriu

particularmente

de opinião e propaganda. (.:.) Para
social tinha de encarar

procurando
como

uma resposta.

fazer o que estes

os problemas

Sua tarefa

queriam

mente,

os relatórios

fazer,

há entre seus redatores

que além de fazem seus

na década

de quarenta.

acadêmica

fel'to.,,18

clara

agrícolas,

dessas

da sociologia

camo

do modo

digam

e economistas

!'·surveys"na terminologia

nas, falam também a linguagem
marcante

agrônomos

diplomáticos

ser

era di-

â

nem todos

que

nas áre

. t e e en t-'
mal's e f'
lClen
ao aJu d a- Ios a me d'lr o que e Ies t.L nham
Embora

com

de seus autores.

Unidos

do

da agricul

da burocracia

e profissional

t ... ) Durante

os cientistas

'relevante'

o comportamento

t... ) as grandes universidades

mentos do Estado.

Os saberes

diagnósticos

nos Estados

pelo

os sinais negativos

discursos

e prescrevem

Barnet,

são o modo

do desenvolvimento.

a marca de origem acadêmica
bem notou Richard

americana

discipli-

rural,

tão

13

o

fato de esta disciplina

burocratizado

da sociologia

ca se dá principalmente
tos de economia
campo

"não

lecidos
:

cracia

se deveria

de preferência
empenhada
-

do campo.

produção,
plantio

cupaçao

e

estabelecimento

rural

internas,

dinamizar

a agricultura

çoes sobre
tão a gosto
~ um homem
supera

rural;

seu descompasso

está meLhor
se aprende

tropical

estes

brasileiro.

t

da década

ser educado,

de projetos

que

treinado

nos métodos

com a civilização

estão

superior

de
a

20

sempre as conceE

e atualizado,

americanos

de

do tipo agr!

seu melhor

urbana

a assim

do

tipos

uma sociologia

encontra

com a civilização

do colono,

e à necessidade

relatórios.

aqui

os

apreo

etc). A menção

regionais

nesses

de

encontramos

de diferentes

fazenda

através

com a uti

encontramos

de trabalho

a estas preocupaçoes

exemplificada

da buro-

de novas técnicas

entre

e a caracterização

das preocupações
que precisa

estabe-

ótimo dos fatores de

agrlcolas,

da força

são constantes

o camponês

sociolo-

da produtividade

a preocupaçao

os economistas

às desigualdades

Transversal

os interesses

de adoção

(sitio, chácara,

migrações

cultura-indústria

com

e o aproveitamento

sobre a economia

do caboclo,

pela própria

nesse

(••• ) mas seriam

encontramos

com as características

camarada

.

Entre

científica

os alvos econômicos

a ênfase na-necessidade

diagnósticos

"

4ós solos

e colheita.

nos departamen-

,,19

Entre os agronomos,
racional

teóricos

de conformidade

em efetivar

e d a mo d ernlzaçao

lização

diretamente

o ramo mais

" (•••) a sua práti-

rural ••• " Os alvos da pesquisa

dos seus esquemas

.

a que

nas escolas de agronomia,

seriam estabelecidos

gia, a partir

ser considerada

rural
lugár.
que

e industrial

(que

de capitalismo)

se comportar.

só

Visões

para o pés-guerra

A concepçao

de

"atraso"

um elo de ligação ent~e

do campo

QS formuladores

tência e os "formuladores'brasileiros
um lado, ela se inseria

brasileiro

da política

da política

na inculcação

do modelo

constituiu

da grande

agrária.

po-

Se,

por

civilizatório

su-

\

perior, que os

.~

-

àquela epoca

Estados

e

que iam desde

práticas

tico, por outro lado correspondia
leiras tinham
ignorante,

de sua própria

o campo como

Não é difícil

surpreender

nósticos,

Por esta razão,

enviam por

valendo-se

pelas

vêzes

de pontos

brasi-

como caipira

políticas

de Estado).

que faltavam

funcionários

para Washington

para

diplomáti

informações

de vista obtidos

artís

até o gosto

(o campones

esquecido

Latina

que as "elites"

aí os elos político?

unir as duas perspectivas.
cos americanos

materiais

à visão

sociedade

lugar

a América

estavam passando

Unidos

e dia~

junto a empresários

rurais.

A disseminação
J

'!

sileira contribuiu
Brasil-Estados

destes

de modo

Unidos

como

país mergulharia
ção às "nações
transmitia

adiantadas".

ajudavam

ligaram durante
e lideranças

políticas

ziram a política

marcante

Ficam conjunturalmente
sociais defensoras

sociais,

estamentos

bra-

as correntes

a

em relaque

ela

relações

que

burocráticos

e que no pós-guerra

automático"

da industrialização.

sem

e a imagem

a trama de múltiplas

dois países

à margem

necessária,
ainda maior

Essa colaboração

do "alinhamento

na sociedade

a imagem de colaboração

num descompasso

frações

dos

para

complementaridade

a consolidar

a guerra

pontos de vista

aos Estados
políticas

produ-

Unidos.

e frações

A tese do Brasil

"país

es

15.
sencialmente

agrícola"

te o governo

Dutra

torna-se

conjunturalmente

(1946-1950),

no imediato

Os saberes da grande

da administraçao

à elaboração

subsídios

trumentalização

de projetos

mente a agricultura

."-

-

,

tes da burocracia,
tuam como

pot~ncia,

assimilados

de políticas

porque

os interesses

dos Estados

Unidos

Há, portanto,

um feixe de objetivos

pelos

Pensa-se

a

e na ins-

programatica-

pragmaticamente

a guerra

políticos,

agen-

brasileira,

estatais

se pensa

durante

duran

pós-guerra.

e da diplomacia

de dominação.

brasileira,

hegemônica

e no pós-guerra.

econômicos

e ideo-

lógicos em. jogo.

O interesse
Brasil uma

dos Estados

base territorial

tal, vem precedida

Nnidos

de um levantamento

e tipos de empreendimento

A avaliação

da questão

dustriais
..
R10

mensais

e agrícolas,

social
sobre
que

(ou manter)

sólida para a aplicação

pos de solo

os relatórios

de ter

exaustivo

questões

de seu capi-

dos recursos,

nas diversas

é uma constante
relativas

se originam

no

regiões

ti

do país.

e prova disso

são

a trabalhadores

da Embaixada

in·

americana

no

.-

d e Janeo.ro
.
- f ase na mu d ança. d as
) men t a Lí.d
.
, 21 A en
1 a d es func a.ona

como ponte' que permite
com descompassos
politicamente

às potencialidades

mínimos

à mão-de-obra

atualizada

se unirem

tecnicamente

e

calma.

Em que pese a menor
termos de sustentação
diato pós-guerra,
templados

econômicas

importância

do sistema

as nuances

na documentação

de poder

relativa

norte-americano

ricas e diversificadas

se prestam

do Brasil

a algumas

em

no ime-

dos ternas con

considerações.

"

o

Brasil,

dades regionais,
de trabalho

tamanho

e trabalhador

quase

o

americanos.

sempre nJma

complicações

ou

esquemática

proposta

de-

da sociedade

com a complexidade

um simples enclave
nisso. Não bastava

nos ombros

Eratuma

região

que exigia

agrária,

de pobres peões
que demandava

raciocínio

Os Estados

mento brasileiro

Unidos

à política

ro em 1942, com a entrada

da economia
plantar

do

alguma

sobre

serenos

internacional

para

o funcionamento

se transmutaram

de

ser
sua

tempo.

em políticaas

em relação

ao alinha

norte-americana.

do Brasil na guerra,

tropi

nos porões

sutileza

planos e ao mesmo

estavam

america

frutas

e jogá-Ias

~

em diversos

Nem todos os relatórios
concretas.

algumas

confrontada

desigual

e anotado.

cais, colocá-Ias

sociedade

pelas

formas distintas

Se o diagnóstico

porque

na e nem se transformaria

compreendida,

pelas

criava

interpretação

Brasil nao era

dos navios.

étnica,

agrícola,

rural, esta só se acentua
real observado

do seu território,

pela diversidade

para seus analistas
sembocam

pelo

Primei

depois· em 1946

com

J

o chamado

"alinhamento

da importância

automático".

política

- 1o, mas seria
conhece-

Mas' tinham

te geopolítica)

impensavel

também clara

do Brasil. Não era

per de- 1o. 22

noçao
fácil
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..Ver,. a propósito, Howard A. Meyerhoff, "The Present State of World
Resources", in Ra1ph Linton (ed.), The Science of Man in World Crisis,
pg.222-247. O interesse maior dirigia-se para o levantamento de recursos
minerais, mas o potencial dos solos também era objeto de investigação. Ve
ja-se, por exemplo, o "Latin American Forest Resources", preparado pelo OClAA, a pedido do War Department. NA RG 229, Department of Economic
Deve1opment, project Files.

18
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Embaixada no Rio de Janeiro. NA RG 59, 832.00.
13 US Government Pr i.nti.ngOffice, Ristory of the OCIAA, pg.131.
14 "Connnentson Poli tical 'and Economic Situation in Rio Grande do Sul and Santa Catarina", re'lat.Eri,o '<teErwin Kee1er, adido agrícola, ao Embaixador dos
EUA. Enviado a Washington\em 9 de julho de 1940, NA RG 59, 832.00.
15 Este raciocínio está desenvolvido em Jose de Souza Martins, "As coisas no
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1~ Texto de C.Arnold Anderson,_
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por Jose de Souza Martins, op.cit., pg.30.
20 Ver, a propasito, o documento intitu1ado "Farm Tenure in the State of são
Paulo", do economista agrícola, Renry Spie1man, 19 de fevereiro de 1943,
NA RG 266, Records of the Stra t eg í,c Services, OSS n.29591. Outros documen
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RG 218, Records of the US Joint Chiefs of Staff, BDC 5700; e "An Economic
Ana1ysis of the Coffee Situation", por Roger Heacock , 6 de dezembro de 1944,
NA RG 59 832.61333/12-644 e "The Coffee Future of Brazil", d~ Henry Spielman,
16 de abril de 1946, NA RG 59 832.6~333/4-l646.
21 O acompanhamento da questão social pelo 'labor attache' da Embaixada e sistemático desde 1944. Ver,por exemplo, Month1y Labor Report n9s 13 e 25, de
set-nov/1945 e jan/47. NA RG 850.4.
22 A política do "alinhamento automático" brasileiro aos Estados Unidos no
pas-guerra foi objeto de um capítulo da tese de Gerson Moura, "Brazi1ian
Foreign Re1ations, 1939-1950". Constatam-se ali os esforços'mi1itares e políticos destinados a assegurar um fluxo permanente de materias-primas prndu
zidas no Brasil (e na America Latina), assim como a assegurar. a tranquilida
de social e estabilidade política na região - objetivos estrategicos fundamentais do governo norte-americano no pôs-guerra.
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