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Este tra~alho tE-m por objetivo uma an álise da estrutura social brasileira~ a partir dos dados 
do Censo 1990 publicados pelo Anuário Estatistico do IBGE . Num primeiro momento s~o analisados 
o~ ii1d icadores sociais como indices de desemprego) fai;;as salar iais, déficit habitacional, 
anc.}fabetismo .. etc .. d& forma comparada entre as décadas mais recentes . Num seoundo momento~ 
faz -se uma ref~f'>;~J sobre o significado dos dados, cümparando-s2 décadas anter iores . (1) Do~ 
a~8s 50 aos an os 70 ocorreti uma ace lerada transforrnaçào do pais, de uma sociedade rur al (2/3 da 
pcc . brasileira) em sociedade urbana ( 7~~~~ da püp. em 1990} .• de üliia econo;T;ia agraria em uma 
econcmia industri al~ ocorrendo acentuada mobilidade soc ial. Es;e periodo se caracterizou oor um 
crescim en to do F'IB na ordem de 6~2;': até 1962 e na média de 11 ., 2~~ de 19ó7 à 1'173. (2)No inicio 
jos ;r;cs 80 a expectoti ··/2. era alta ~:obilidaje social, melhoria de bem estar, acesso a bens .• 
or ient a ç~Q pa ra o consumo, etc.~ no entanto esta década se caracterizou como a '' década 
perdida"; es tagr,aç~o E-conômi ca, alt .i ssima inflaçdo .. acr:·lerado declinio da atüaç~o do si;i2ma 
público e forte frustaçtes das exp ecta tivas de melhoria -sücicil . (3} Os dados de 1990 revelam 
uma situa :~o ;Jcial estarrece-Uora e injüsta: pess.imé. distribuiç~o de renda~ retrocesso dGs 
ind icadores sociais~ aumento da miséria e pobr&za. 

PROCESSO DE OCUPAÇÃO E CONFLITO SOCIAL NO SUL DE 
RONDÔNIA - C.M. Gonçalves. Prof. Orientador: José 
Vicente T. dos Santos. (Curso de Ciências Sociais 
UFRGS) . 

O tra ba lho visa buscar uma relação e ntre o processo de ocu 
pação, através dos proj e tos de colonização do governo ou 
mesmo particulares e a crescente violência rural na ~egião 
do Sul de RO. Para tal estudo é pre ciso que se caracterize 
as diferentes prá ticas dos agentes envolvidos e a própria 
ação do Estado como suposto neutralizador dos antagonismos 
Para a fealização do trabalho os métodos e técnicas a se
rem utilizados é o do es tudo de caso e reconstrução histó
rica dada num pe ríodo de 1970 aos anos atuais e no que diz 
respeito às técnicas, pesquisa bibliográfica, técnicas de 
análise de mensagem e consulta do banco de dados sobre co
lonização e violência existente na pesquisa. O trabalho 
p~opõe-se a mostrar que as manifestações de violência são 
mais propriamente produto da forma concentrada de ocupação 
da terra, propiciando a disseminação da violência sob di
versos mecanismos traduzidos em despejos de posseiros, o
cupante s tradicionais daquelas áreas, em homicídios e ame
açasde mortes e até mesmo na forma de adoção de trabalho 
escravo. Constata-se assim que a coerção é um mecanismc 
sempre presente utilizado na busca de "solução" dos con
flitos agrários e passa a ser utilizado cada vez mais. 
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