
BREVE ANOTAÇÕES  SOBRE AS MUDANÇAS NA ESTRUTURA FUNDIARIA 

VENEZUELANA 

 

 

1. Antecedentes históricos. 

A historia da agricultura venezuelana  está marcada pelo período colonial, 

em que os espanhois  implantaram durante os primeiros quatro séculos, 

duas formas básicas de organização da produção:  a Plantation, nas areas 

litoraneas, que se dedicaram a café, cacao, banana e cana, se utilziando de 

trabalho escravo.  

E as fazendas coloniais “encomienda”, que utilizavam de mao-de-obra  

nativa, para produção de outros cultivos, próximos aos andes e areas de 

terras mais ferteis. 

2. Durante o processo de  independência, Simon Bolivar  defendeu a idéia 

do direito à terra a toda população, em especial para os negros e povos 

indígenas.  E em 1821 implantou a primeira lei de terras, garantindo 

esse direito.  Foi uma espécie de reforma agrária anti-colonial. 

3. A luta dos espanhóis contra a independência era também para manter 

seus privilégios em relação à propriedade das terras. 

4. E  posterior aquela lei visionária,  houve no entanto um processo de 

reconcentração da propriedade da terra, pois os fazendeiros 

espanhois, induziam a venda da terra, pela população campesina pobre 

nativa, a troco de migalhas, já que eles não tinham noção de preço da 

terra e viviam em condições muito pobres. 

5. Durante  todo século XX,  a economia foi organizada apenas para 

exploração e exportação do petroleo e isso  gerou enormes distorções 

no meio rural e na agricultura, gerando um contínuo êxodo rural, pois a 

renda petroleira apropriada pela burguesia nativa e pela classe media, 

gerava empregos de serviços urbanos, que pagavam salários superiores 

a renda que os camponeses obtinham produzindo alimentos e 

vendendo os excedentes. 



6. Na década de 60, influenciados pela  Aliança para o Progresso e pelas 

propostas de reforma agrária de Kennedy como antidoto à revolução 

cubana, propostas na famosa conferencia de Punta de Leste (uruguay), 

o governo democrata cristão implementou processos reformistas e 

localizados de distribuição de terra a camponeses pobres. Porem essa 

distribuição foi pontual, e na maior parte das vezes eram de terras 

publicas e não conseguiram alterar o processo histórico de expulsão 

dos camponeses. 

7. A ERA  CHAVEZ.   Com a chegada ao governo de Chavez, em 1999, 

iniciou uma retomada do espírito bolivariano, de que todos os cidadãos 

tinham direito a terra.  E em diferentes ritmos, durante o governo 

Chavez foram  desapropiados ao redor de 4 milhões de hectares de um 

universo de aproximadamente 28 milhões de terras agricultáveis.  Ou 

seja cerca de 15% de todas as terras do país.   

8. Os critérios para desapropriação foram:  pelo tamanho do latifúndio, 

(iniciando pelos maiores); por pertencer a empresas estrangeiras ou 

por ter alguma irregularidade com trabalhadores ou a natureza.   Um 

grande numero das areas desapropriadas, não receberam indenização, 

por estarem em divida com o estado venezuelano ou cometerem 

alguma irregularidade. 

9. Há ainda muitas áreas classificadas como latifúndios, sobretudo nas 

regiões da pre-amazonia ou planicies pantaneiras mais apropriadas a 

pecuaria extensiva. E o governo, por ora, resolveu dar maior atenção as 

areas já desapropriadas que ainda não estão tendo uma melhor 

utilização. 

 

10. Situação da estrutura fundiária,(dados de 2008) depois das 

intervenções do Governo Chavez: 

Numero total de estabelecimentos agrícolas: 450 mil unidades que 

totalizam 28 milhões de hectares. 

30 mil estabelecimento pertencem a grandes proprietários de terras, 

que se dedicam a pecuária. 



120 mil estabelecimentos pertencem a pequenos e médios 

proprietários integrados ao mercado capitalista, e em geral produzem 

alimentos, graos e avicultura. 

300 mil estabelecimentos são de camponeses. Foram beneficiarios da 

reforma agraria chavista. Em sua maioria pobres, que tem na produção 

da subsistencia familiar a prioridade e apenas destinam o excedente 

pequeno para o mercado.      Estima-se uma população de 600 mil 

pessoas como camponeses pobres, que precisam ainda evoluir e 

progredir, econômica e socialmente. 

11. A estrutura produtiva da agricultura está dividida, aproximadamente 

(2012): 

50% de toda a area se dedicam a pecuaria. 

40% de toda a area se destinam  a produção de grãos (milho, arroz, 

mais recentemente soja e girassol) 

10% de toda área para subsistência e mercado de alimentos locais. 

 

12. DESAFIOS  QUE O PROCESSO  BOLIVARIANO ENFRENTA NESSE 

MOMENTO NA AGRICULTURA VENEZUELANA, segundo o Ministro da 

agricultura: 

 

1. Como ocupar e aumentar a produtividade da produção nos 4 

milhões de hectares já desapropriados. 

2. Como desenvolver  ferramentas/metodos  de transferencia rápida 

e massiva de tecnologias de produção agrícola, em especial de 

agroecologia. 

3. Como barrar a migração do interior para a costa, aonde vivem 70% 

da população na região menos agrícola, e de menor potencial de 

produção de alimentos. 



4. Como desenvolver a agricultura familiar (300 mil unidades) para 

que dê um salto de produção e renda, passando da subsistência 

para a produção para o mercado. Em especial nos itens de 

hortaliças, leite e alimentos rápidos. 

5. Como implementar as agroindustrias coladas aos camponeses.  

(todas as agroindustrias que existem estão concentradas e são  

propriedade de grandes empresas ou do estado). 

6.  Como diminuir o uso e consumo de agrotóxicos e fazer a transição 

para uma agricultura mais sadia. 

7. Como enfrentar as alterações climáticas que estão ocorrendo 

todos os anos, e que afetam a produção agrícola do país. 

 

 

Joao Pedro stedile 

Caracas,  12 de  março de 2013  


