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Com mais de 500 milhões de pessoas vivendo no campo, o governo tem como desafio fazer 
uma reforma agrária que gere renda e mantenha o camponês na zona rural. A preocupação 
em não provocar uma grande migração para as cidades data de 1950, quando o líder do 
Partido Comunista Chinês, Mao Zedong, decretou a primeira Reforma Agrária no país, 
cumprindo a promessa de dar a terra a quem trabalhasse. Para impedir que esses camponeses 
se deslocassem para as cidades e tumultuassem a obra de industrialização, os maoístas 
criaram o "hukou" para ligar cada indivíduo a um local autorizado de residência. Fora de seu 
hukou, o indivíduo não pode ter, por exemplo, acesso a sistema hospitalar, educacional e fica 
impedido de obter trabalho permanente.  
 
"Além de despejar os grandes e médios e proprietários, Zedong foi além e extinguiu a 
propriedade privada sobre a terra, deixando a todos apenas a posse sobre o lote cultivado", 
explica Amaury Porto de Oliveira. As terras, os instrumentos e animais da lavoura eram da 
coletividade.  
 
Esse aprisionamento do "hokou" foi alvo de contestações e começou-se a criar maneiras de 
aumentar a renda no campo. As famílias podiam produzir em área de uma outra família, mas 
sem pagamento em dinheiro, mas em forma de entrega de cereais. Começou-se, nesta época, 
a formar algumas empresas em distritos e vilas, onde os camponeses trabalhavam, sem 
precisar ir para a cidade. O lema dessa política, conta Oliveira, era: "Deixem a terra, mas não 
o campo. Vão para a fábrica, mas não para a cidade". Após a era maoísta, surgiu a segunda 
reforma agrária, implementada pelo líder Deg Xiaoping, na década de 90, quando passou a ser 
permitido aos camponeses deixarem a área do hokou, apenas temporariamente.  
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