
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

DAS LEIS AGRÍCOLAS, FUNDIÁRIAS E DA REFORMA AGRÁRIA 
À PRODUÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO1. 

 
 

Suzane Tosta Souza2

 
 

O presente trabalho tem por finalidade realizar uma breve leitura das leis 

referentes à política agrícola e fundiária e da reforma agrária existentes no país e, ao 

mesmo tempo, analisar os diversos contextos históricos em que foram sancionadas, a fim 

de verificar a sua aplicabilidade. Neste sentido, pretende-se ainda estabelecer uma relação 

com o objeto de pesquisa proposto, na perspectiva de entender a luta pela terra na região 

Sudoeste da Bahia e a intervenção do Estado, a partir da execução das leis que apontam 

para a redistribuição de terras no país. 

Para tanto, torna-se imprescindível analisar as transformações ocorridas no 

espaço agrário brasileiro, sobretudo pós década de 50, do século XX, com o processo de 

expansão de tecnologias modernas dos centros urbanos em direção ao campo, aliado às 

condições históricas de concentração de terras no Brasil, que teve seu início no começo da 

colonização portuguesa, sob a forma de divisão do território brasileiro em Capitanias 

Hereditárias e, posteriormente, em Sesmarias, o que caracterizou e ainda caracteriza o 

processo de concentração fundiária conhecido atualmente, permitindo que as terras 

agricultáveis do país se concentrassem na mão de uma parcela minoritária da população e 

que a grande maioria dos agricultores sequer tivesse acesso a um pedaço de terra para 

plantar (Andrade, 1979). 

Para Moraes (1994, p. 13) a luta pela terra no Brasil possui origem histórica, 

acompanhando, dialeticamente, todo processo excludente da formação territorial do país: 

O Brasil teve por berço uma formação colonial, (...) a motivação da 

conquista de espaços (...) a apropriação de novos lugares, riquezas 

e recursos naturais. (...) uma sociedade que tinha na conquista 

territorial um forte elemento de identidade. Assim, uma ótica 

dilapidadora comanda o processo de instalação do colonizador (...) 

expressa num padrão extensivo (do ponto de vista do espaço) e 

intensivo (do ponto de vista dos recursos naturais) de uso do solo. 
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Nesse quadro, as populações (...) são vistas como um meio de se 

retirar a riqueza natural. 

Cabe-se ressaltar ainda que a utilização dessas populações nativas como os 

índios ou “transplantadas” como os negros, não se dava de forma pacífica, iniciando-se ai o 

processo de luta pela liberdade e pelo território com os índios, e tendo continuidade na luta 

dos negros africanos. 

Dentre as revoltas travadas entre indígenas e portugueses pode-se destacar a 

Confederação dos Tamoios (1555) – que uniu várias tribos do Sul do país; a Confederação 

do Rio Negro (1727) – no Amazonas; a resistência Guarani na Guerra das Missões (1750) e 

lutas mais recentes travadas por Ângelo Creta, Marçal de Souza, Raoni, Mario Juruna, 

dentre outros (PORTIFOLIUM, 2000; FERNANDES, 2000; MORISSAWA, 2002). Em todas 

estas resistências destaca-se o caráter territorial, já que os índios não aceitavam 

pacificamente serem expulsos de suas terras. Atualmente, a luta destes povos (o que 

corresponde a 300 mil, dos quase 6 milhões de índios que os historiadores estimam terem 

existido no período da colonização) vêm sendo no sentido de cobrar uma intervenção dos 

poderes públicos na demarcação de suas terras. 

Da mesma forma, os negros que foram escravizados no Brasil por mais de 300 

anos resistiram a exploração a que eram submetidos, vendo brotar na terra seus anseios de 

liberdade. Uma das grandes referências dessa luta eram os Quilombos, com destaque para 

o Quilombo dos Palmares, sob a liderança de Zumbi, o que segundo Fernandes (2000): 

“representava o território livre, onde trabalhavam negros, alguns índios e também 

trabalhadores livres e marginalizados pela sociedade colonial”. O fato de rebelar-se da 

ordem então estabelecida pela sociedade colonial, fez de Palmares uma ameaça, já que se 

constituiu numa verdadeira República Negra, sendo a mesma dizimada em 1695, após 100 

anos de resistência. 

Outras formas de luta pela terra aconteceram no país, a exemplo da Revolta dos 

Cabanos – ocorrida nas primeiras décadas do século XIX, na Região Norte, onde 

trabalhadores: seringueiros, índios, negros e mestiços atingidos pela extrema pobreza que 

imperava na região se uniram em prol dos seus anseios de liberdade e democratização da 

terra, sendo esta comunidade dizimada em 1840, deixando um saldo de mais de 40 mil 

mortos. 

A partir de então, devido aos conflitos de terras já existentes, onde negros, 

mestiços, índios e imigrantes passavam a buscar condições para sua sobrevivência, é 

sancionada, em 1850, a Lei de nº 601, ou Lei das Terras que buscava regulamentar a 

propriedade da terra por meio da compra. Desta forma, apenas aqueles que dispusessem 

de dinheiro para comprar a terra poderiam se tornar proprietários, por meio da realização de 
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leilões públicos, o que exclui toda população pobre do campo, que almejavam ter acesso a 

terra como forma de sua reprodução enquanto classe social. Tal atitude contribuiu, 

sobremaneira, para a consolidação da grande propriedade no país, incentivada pelo modelo 

agroexportador, e com grande utilização de força-de-trabalho nas lavouras (cana-de-açúcar, 

algodão, café, dentre outros); em detrimento das pequenas propriedades, gerando uma leva 

de pobres e miseráveis no campo que, por outro lado, buscam outras formas de resistência, 

sobretudo, a partir do desenvolvimento de relações de produção não capitalistas – como as 

parcerias. 

Por outro lado, parte da população expulsa do campo começam a se organizar, 

dando origem a diversas mobilizações sociais, como ocorreu na Bahia, em finais do século 

XIX, a partir do Movimento liderado por Antonio Conselheiro. Assim, o Arraial de Canudos 

destaca-se como uma das primeiras grande forma de organização social que questionava a 

ordem vigente, com a recém implantada república. Considerada por muitos como um 

movimento Messiânico, é fundada em 1993, no sertão da Bahia a Comunidade do Belo 

Monte, sob a liderança de Antonio Conselheiro, composta por mais de 15 mil famílias que 

realizavam o uso coletivo da terra. Devido a imensa pobreza a que estava submetida à 

população nordestina, esta Comunidade prosperou rapidamente, chegando em menos de 4 

anos a se tornar a segunda maior cidade da Bahia, com mais de 25 mil habitantes; ficando 

atrás apenas da capital, Salvador, que tinha 200 mil habitantes na época. Tal fato 

desagradou às elites fundiárias, que via no modelo implementado por Canudos uma ameaça 

à lógica da exploração; este também foi o pensamento do governo republicano, o que 

culminou numa guerra civil que durou quase um ano, sendo Canudos dizimada em 1997, 

pelo exército brasileiro. 

No século XX, estes movimentos de luta pela terra intensificam-se Sul do Brasil, 

onde destaca-se a Guerra do Contestado, em Santa Catarina e Paraná, seguido da 

organização do Cangaço, no Nordeste brasileiro, que representava segundo Fernandes 

(2000) apud Martins: “uma forma de organização de camponeses rebeldes que atacavam 

fazendas e vilas, sendo composto por camponeses em luta pela terra, expulsos de suas 

terras por coronéis”. 

Nas décadas de 50 e 60, associada as grandes transformações ocorridas na 

economia brasileira, com o processo de industrialização, seguido de uma acelerada 

urbanização e posteriormente da “modernização do campo”, aliada as condições históricas 

de concentração de terras, – que ganham uma dimensão insustentável, – fazem com que a 

questão agrária brasileira passe a ser objeto de discussão na Assembléia Legislativa, onde 

é denunciada a concentração de terras e a violência no campo. Com isso, Carlos Prestes 

passa a utilizar o argumento da “função social da terra”, onde propunha que as terras que 

não estivessem cumprindo sua função social deveriam, automaticamente, passar para o 
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domínio do Estado, para que este distribuísse para os trabalhadores sem terra. Porém, as 

teorias de Prestes foram derrotadas pela elite ruralista, ficando aprovado, na Constituição de 

1946, que as terras que não estivessem cumprindo sua função social pudessem ser 

desapropriadas pelo Estado, através da negociação com o proprietário, mas uma vez 

favorecendo os latifundiários do país (STÉDILE, 1997) e tornando a reforma agrária uma 

política pública economicamente inviável (MEDEIROS, 2002). 

Apesar da derrota sofrida por Prestes, a violência no campo estava posta, bem 

como a situação de pobreza a que os trabalhadores rurais e as famílias camponesas 

estavam submetidos. Tal situação alimentou novas lutas por terra no país, através das Ligas 

Camponesas, que começam a se organizar em Pernambuco, em 1954, e se espalharam 

pela maioria dos estados do Nordeste Brasileiro. Encontraram grande apoio em Francisco 

Julião, parlamentar socialista de Pernambuco, porém sofreram profundas repressões 

durante os anos “sombrios” da Ditadura Militar (CONSULTA POPULAR, 1999). 

Por outro lado, verifica-se mais um momento importante na história da 

organização dos trabalhadores rurais, no Brasil, neste período, em prol da reforma agrária, 

que assume diversas expressões com a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas 

do Brasil (ULTRAB), as Ligas Camponesas e o Movimento dos Agricultores Sem Terra 

(MASTER) no Sul do Brasil. A partir das pressões exercidas por estas forças sociais, o 

Governo João Goulard aponta para a realização de um amplo programa de Reforma Agrária 

no Brasil, fato que desagrada às elites fundiárias e que culmina com o Golpe Militar de 1964. 

Verifica-se, portanto, a União das forças oligárquicas com o modo de produção vigente, 

onde o Golpe Militar torna-se a via pela qual se evitará a revolução socialista no Brasil, 

como acabará de acontecer em CUBA (Revolução Cubana, de 1959). 

Neste contexto, o Governo Militar, em 30 de novembro de 1964, sanciona a Lei 

de nº 4.504, também conhecida como Estatuto da Terra. Em seu artigo 1º são apresentados 

os princípios desta lei, que busca regular os direitos e obrigações concernentes aos bens 

imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política 

Agrícola. Assim, considera Reforma Agrária “o conjunto de medidas que visem a promover 

melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de 

atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”. Já a Política 

Agrícola é entendida como “o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, 

que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, 

seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmoniza-las com o processo 

de industrialização do país”. 

Entretanto, não se pode deixar de considerar que tal Lei passa a vigorar num 

período bastante característico da História do país – a Ditadura Militar, onde busca-se, na 
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realidade, regular algo que o Estado Novo precisava; assim os movimentos sociais são 

reprimidos, e o Estado através da lei passa a exercer sobre a população um maior controle, 

o que nos faz afirmar que, no auge da ditadura, tal lei não teria outro sentido ao não ser dar 

sustentação ao Governo Militar e, ao mesmo tempo, atuar como mecanismo de controle 

social, onde a lei existe, mas não á cumprida, pelo menos em sua totalidade. Além disso, 

verifica-se na referida lei duas vias claras: a da reforma agrária (que promoveria a 

redistribuição das terras no país) e a da modernização do campo (a partir de todo aparato 

tecnológico aplicado no campo para fins de aumento da produção e da produtividade). 

Quatro décadas depois, fica evidente concluir qual a via priorizada pelos programas de 

governo, mesmo após a ditadura militar, – a modernização da agricultura. 

Novamente é utilizado o argumento da função social da terra, a fim de que a 

reforma agrária pudesse ser realizada, assim, em seu artigo 2º, & 1º, a referida lei destaca 

que a propriedade cumpre sua função social quando: 

a) favorece o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim 

como de suas famílias; 

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; 

c) assegura a conservação dos recursos naturais; 

d) observa-se as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre 

os que possuem e a cultivem. 

Apesar dos critérios apontados pela Lei nº 4.504, verifica-se que fica muito fácil 

para o produtor comprovar que sua propriedade cumpre a sua função social, deixando 

brechas na aplicabilidade da lei – que acaba por beneficiar o grande proprietário. Além 

disso, neste momento, o país passa a investir bastante na industrialização, na perspectiva 

de que esta atividade representaria a alavanca para o “desenvolvimento”. O Estado passa a 

investir no processo de industrialização, que por sua vez ocorre de forma concentrada no 

eixo Centro-Sul, gerando uma série de transformações na economia do país, na perspectiva 

de inseri-la na lógica mundial, o que repercute no campo, dadas necessidades de 

moderniza-lo. 

A possibilidade de dinamização da produção, com o processo de “modernização” 

ou de “industrialização da agricultura” (SILVA, 1996), ou como destaca Oliveira (2001) de 

“mundialização da economia no campo” o que repercute na “territorialização do capital e 

monopolização da produção agrícola” (OLIVEIRA, 1998) na verdade, faz com que o 

Governo brasileiro passe a incentivar, cada vez mais, a produção em larga escala, 

sobretudo, para exportação, o que se solidifica tanto por meio dos empréstimos bancários 

concedidos, via capital financeiro, como pela instalação de indústrias produtoras de insumos 
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e defensivos agrícolas no país e a plena utilização destes produtos nas lavouras, com vistas 

ou aumento da produção e da produtividade (ANDRADE, 1979). Esse processo de 

intensificação da produção se por um lado permitiu o aumento das safras brasileiras, 

sobretudo para exportação, por outro lado permitiu que centenas e milhares de famílias 

deixassem o seu pedaço de terra e migrassem para a periferia das cidades, ou se 

proletarizassem no campo. 

Vê-se, portanto, uma relação contraditória no campo brasileiro, onde por um lado 

se tem uma lei que aponta para a redistribuição de terras no país e a realização da reforma 

agrária, e por outro a opção do governo brasileiro em modernizar o campo, selecionando os 

produtores, privilegiando e incentivando a grande propriedade, e condenando a pequena 

produção, colocada à margem do processo de modernização. 

Passados 21 anos de ditadura militar, as demandas por terra (por parte dos 

trabalhadores rurais e camponeses) aumentam no país, onde a concentração fundiária 

adquire índices alarmantes. De acordo com os dados do IBGE, os estabelecimentos rurais 

com dimensão igual ou superior a 1.000 ha, portanto grandes propriedades continuaram 

incorporando terras ao longo de todo século XX, demonstrando que o país permanece com 

uma estrutura agrária praticamente inalterada desde a colonização. Assim, em 1920, 4% dos 

produtores rurais detinham uma área equivalente a 110.980.624 ha, ou 63% da área total. 

Em 1950, apenas 1,6% dos proprietários detinham uma área de 95.529.649 hectares, ou 

seja, 48% da área agricultável total do país. Já em 1995, 0,9% dos produtores rurais eram 

proprietários de uma área de 138.819.000 hectares, o equivalente a 42,7% do total das 

terras agricultáveis do país. Já em 1995, estes mesmos 0,9% dos proprietários rurais 

controlavam uma área de 164.557.000, ou 45,1% de toda área agricultável do país. 

A partir da leitura dos dados apresentados pelo Censo Agropecuário do IBGE é possível 

constatar que os objetivos apontados pelo Estatuto da Terra ficaram aquém do especificado. 

Desta forma, torna-se bastante claro verificar a opção do Governo Brasileiro, onde, 

sobretudo, a partir da década de 1950 passa a incentivar a modernização da agricultura, 

condenando a pequena produção e não criando possibilidades de atuação do poder público 

no sentido de promover e criar condições de acesso ao trabalhador rural à propriedade da 

terra economicamente útil, a justiça social, o progresso e o bem estar do trabalhador rural e o 

desenvolvimento econômico do país, nem zelar para que a propriedade da terra 

desempenhe sua função social, conforme especificado no referido estatuto. 

Neste contexto de intensas lutas sociais no país, em finais da década de 70, mais 

especificamente em 1979, dada a opção pela modernização por parte do Estado, e o 

abandono aos camponeses e trabalhadores rurais surge o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) que começa e se organizar no Centro-Sul do Brasil e que 
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atualmente está presente em todo país, com mais de 3.000 assentamentos e outros tantos 

acampamentos, conforme informações do Banco de Dados de Luta Pela Terra – 

UNESP/MST In: Fernandes (2000). 

Em 1984, é realizada no país eleições diretas para Presidente, onde é eleito 

Tancredo Neves, entretanto este falece antes da posse, assumindo o vice Presidente José 

Sarney – um dos maiores latifundiários do Nordeste brasileiro. Neste momento, as forças 

populares bastante organizadas passam a pressionar o Estado no sentido deste intervir na 

situação em que se encontrava o campo; neste mesmo ano o MST é institucionalizado 

enquanto movimento social. Daí em diante, assiste-se novos anseios em prol da reforma 

agrária. Contraditoriamente, verifica-se também a incorporação de novos espaços ao 

capital, a partir de diversos projetos voltados para a dinamização agrícola, com forte ação do 

Estado, a partir do desenvolvimento de pesquisas e tecnologias e incentivos creditícios – via 

aliança com o capital financeiro, sobretudo. 

A partir de então, as forças populares organizadas elaboram o I Plano Nacional 

de Reforma Agrária do país, com o apoio de diversos segmentos, intelectuais e partidos de 

esquerda, onde destaca-se a importância do agrônomo José Gomes da Silva. Entretanto, o I 

PNRA sofre uma série de alterações, não cumprindo com as metas de assentamento de 

populações a que se propunha. Como resposta à mobilização social, as forças oligárquicas 

criam a União Democrática Ruralista (UDR) a fim de impedir que a reforma agrária fosse 

realizada, utilizando para isso diversas alianças políticas, adquirindo uma forte bancada de 

aliados na Câmara Federal, impedindo diversos projetos voltados para os agricultores 

camponeses e trabalhadores rurais. 

A pesar deste cenário de intensas repressões aos movimentos sociais 

organizados, as forças populares vêem algumas de suas reivindicações incorporadas à 

Constituição Federal de 1988, onde no que se refere à questão da política agrícola e 

fundiária e a reforma agrária, o seu artigo 184 destaca que: 

 Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de 

reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função 

social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida 

agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no 

prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e 

cuja utilização será definida em lei. 

Para que tais desapropriações possam acontecer cabe à União, através do órgão 

destinado para este fim, neste caso, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), avaliar a propriedade com todas as benfeitorias úteis, que serão indenizadas em 

dinheiro. Estas desapropriações acontecerão mediante o orçamento destinado anualmente 
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pela União para este fim. A referida lei estabelece ainda os critérios que declara o imóvel 

rural passível de ação de desapropriação, onde são consideradas insuscetíveis: a pequena 

e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua 

outra, e a propriedade produtiva. 

Neste sentido, são novamente considerados os critérios que, segundo a referida 

lei, definem a “função social da terra”, apresentados no art 186 da seguinte forma: 

A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e gruas de exigência 

estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: I – aproveitamento 

racional e adequado; II – a utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III – 

observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 

trabalhadores. 

Verifica-se, portanto, que em relação à forma apresentada no Estatuto da Terra, 

de 1964, há uma inversão nos item que definem se a propriedade cumpre ou não sua 

função social. Assim, o critério que aponta para o favorecimento e bem-estar dos 

proprietários e trabalhadores rurais passa a ser colocado em última prioridade (o que difere 

do apresentado em 1964, no Estatuto da Terra), assumindo papel de destaque o caráter da 

propriedade que utilize de forma racional e adequada a terra, demonstrando a preocupação 

com a produtividade, o uso econômico da terra, onde os interesses sociais são colocados 

em segundo plano. Além disso, não se têm critérios muito claros do que se entende por 

aproveitamento racional e adequado, se este aponta para um melhor equilíbrio na relação 

sociedade e natureza, ou se pode-se considera-lo dentro de um prisma do aproveitamento 

para a produtividade, em se considerando a opção do Estado Brasileiro, no que se refere a 

necessidade de modernizar o campo, processo que encontrava-se em curso quando a 

Constituição foi sancionada, e que se consolidou nas décadas posteriores. 

Cabe-nos considerar ainda que tais critérios são vagos e apontam para uma 

série de interpretações, permitindo que o proprietário não tenha muitas dificuldades para 

demonstrar que sua terra é produtiva. Tais ambigüidades permitem que no país uma 

propriedade de mais de 4 mil hectares tenha pouco mais de 4 hectares plantados com 

eucalipto e seja considerada “produtiva”, fato este justificado pela chamada sustentabilidade, 

uso racional, preservação ambiental, reflorestamento, ou quaisquer outra palavra que sirva 

para encobrir a desigual distribuição de terras no país e manutenção dos privilégios de 

determinadas classes sociais. A terra, mais do que nunca, é utilizada enquanto mercadoria, 

valor de troca, distanciando-se, cada vez mais do seu valor de uso. 
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Um dos aspectos relevantes destacados pela Constituição Federal de 1988, ao 

tratar da reforma agrária, é apresentado no artigo 189, quando define que: os beneficiários 

da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de 

concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos. 

Verifica-se, portanto, que quando se trata de beneficiários da reforma agrária a lei 

demonstra a preocupação em garantir, pelo menos provisoriamente, que a família 

contemplada se mantenha na terra, contrariando as interpretações equivocadas e, muitas 

vezes, divulgadas pela mídia, que tentam mostrar uma visão oportunista por parte das 

famílias assentadas, que ocupam a terra para vende-la posteriormente. Tais fatos podem 

ser observados, por exemplo, na Região Sudoeste da Bahia, onde só verificou-se a venda 

de lotes em um dos 20 projetos de assentamento da região, quando os beneficiados já 

receberam os títulos da propriedade, o que corresponde à minoria das famílias beneficiadas 

pela reforma agrária. Ainda assim, cabe-nos considerar que a venda de lotes de reforma 

agrária se faz por conta do total abandono do Estado brasileiro, que acredita que apenas o 

assentamento de população no campo resolve a situação de pobreza e exclusão social a 

que são submetidas estas famílias. Portanto, para além da propriedade da terra fica 

evidenciada a necessidade de uma política agrária, que tenha como princípio básico dar 

condições para que as famílias continuem na terra, vivendo do seu trabalho. Mais uma vez, 

verifica-se que o especificado em lei, desde 1964, ainda não foi posto em prática de fato. 

Apesar disto, não se pode desconsiderar os avanços conquistados pelos 

trabalhadores rurais, via organização social, com destaque para o especificado na 

Constituição Federal (que é uma das mais avançadas do mundo, diga-se de passagem), no 

artigo 191, que destaca que: 

Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, 

possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área 

de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, 

tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela 

sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

Fica claro, portanto, a preocupação em regularizar a situação de milhares de 

camponeses pobres, que sobrevivem do cultivo de terras de outrem, ou mesmo terras onde 

não se identificou “um proprietário”, a fim de que estes possam gozar dos direitos legais, 

não apenas de usufruto, mas de propriedade destas terras, o que sem dúvida caracteriza 

uma vitória por parte dos trabalhadores rurais e famílias camponesas; porém ainda sem 

uma grande aplicabilidade, pelo menos o suficiente para reverter a situação de pobreza que 

caracteriza a grande maioria da população do campo no país. Entretanto, no que se refere 
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aos imóveis públicos, a referida lei especifica que estas não serão adquiridas por usucapião, 

salvaguardando o Estado deste tipo de ação. 

Ainda considerando a Constituição Federal de 1988, esta apresenta no artigo 3º os objetivos 

da reforma agrária, que seriam: 

- Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

- Garantir o desenvolvimento nacional; 

- Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

- Promover o bem estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. 

Também, o artigo 5º destaca o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à prosperidade; que seriam, portanto, direitos que, se assegurados, 

garantiriam todas as condições de vida e felicidade ao homem do campo. Entretanto, 

estes objetivos ainda encontram-se longe de serem alcançados, na medida em que 

prevalece um sistema perverso da grande propriedade, sub-utilizada, ou mesmo não 

utilizada e, por outro lado, a demanda de milhares de famílias que ainda não dispõem de 

um pedaço de terra para viver. 

Em 1993, é sancionada, durante o Governo Itamar Franco, a Lei de nº 8.629, 

também conhecida como Lei Agrária, que apresenta uma reclassificação das 

propriedades rurais no Brasil, assim o artigo 4º conceitua: 

I. Imóvel rural – o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja 

a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração 

agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial; II. 

Pequena Propriedade – o imóvel rural: a) de área compreendida 

entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais; b) vetado; c) vetado. III. 

Média propriedade – o imóvel rural: a) de área superior a 4 (quatro) 

até 15 (quinze) módulos fiscais; b) vetado. Parágrafo Único. São 

insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a 

pequena e média propriedade rural desde que o seu proprietário não 

possua outra propriedade rural. 

De acordo com a referida Lei, estão passíveis de desapropriação apenas as 

propriedades com área superior a 15 módulos fiscais. Cabe-nos considerar, entretanto, que 

o módulo fiscal pode variar de acordo com a região, segundo critérios estabelecidos pelo 

INCRA. 
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Posteriormente, o Governo Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos de mandato, 

afirma ter realizado a reforma agrária no país, ao assentar, durante estes anos, 500 mil 

famílias no campo; entretanto as estatísticas dos Movimentos Sociais Rurais destacam que 

foram em média assentadas 380 mil famílias durante estes oito anos. Além disso, dados do 

IBGE demonstram os resultados do processo de modernização da agricultura brasileira, 

onde só no ano de 1995/96 cerca de 1 (um) milhão de pequenos agricultores perderam suas 

terras e quase 2 milhões de trabalhadores rurais foram expulsos do campo. Por conta de 

tudo isto é que Alentejano (2002) demonstra que nunca houve uma medida efetiva em prol 

da reforma agrária no país, o que houve, na verdade, foi uma política paliativa de 

assentamento de população no campo, como forma de minimizar os conflitos sociais 

existentes entre a classe trabalhadora e os latifundiários. 

Ao longo de todo Governo FHC assistiu-se no país a difusão de uma política 

neoliberal, numa proposta centrada no crescimento econômico, que seria o caminho para 

inserir o país no processo de mundialização da economia. Assim, foi incrementada uma 

intensa política de privatização e desmonte do aparelho estatal, para uma ação mais forte e 

incisiva do mercado. Por conta disto, acorre a quebra do monopólio estatal, das 

telecomunicações, gás canalizado, navegação de cabotagem e outros (MORISSAWA, 

2001). 

Com relação à questão agrária, mais especificamente, verificou uma forte 

estratégia de repressão aos movimentos sociais, considerados, portanto, uma ameaça à 

política neoliberal. Assim, o Governo investe na chamada reforma agrária de mercado, com 

o apoio financeiro do Banco Mundial, contrariando todos os interesses e demandas 

históricas dos trabalhadores rurais e das conquistas apresentadas nas leis agrárias, 

especificamente o Estatuto da Terra e a Constituição Federal. Dentro da estratégia 

neoliberal, verifica-se a intenção de desmobilização dos trabalhadores, com forte empenho 

das elites brasileiras, acompanhado do suporte da mídia. Com a implementação deste 

programa, mais do que nunca, a terra é transformada em mercadoria, a qual para ter acesso 

o trabalhador precisa pagar, a longo prazo, subordinando-se a lógica produtiva do capital. 

Neste contexto, é implementado o Programa Cédula da Terra, que opera com o apoio 

financeiro do Banco Mundial, através do Banco da Terra. 

Em 1997, Milton Seligman é nomeado presidente do INCRA e passa a 

implementar o Programa Cédula da Terra. Neste momento, o Governo anuncia a MP 1.577 

e o Decreto 2.250, o que significa o endurecimento para com os movimentos sociais. 

De acordo com Carvalho (1997) para implementar esse modelo de 

“desenvolvimento rural”, o Governo anuncia a mudança no sistema de obtenção de terras 

para fins de reforma agrária, cujo instrumento principal passa a ser o Banco da Terra e 
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leilões de terra, em detrimento das desapropriações; ou seja, para o Governo a reforma 

agrária passa a ser feita, prioritariamente, via mercado. 

Por outro lado, Medeiros (2002, p. 07) destaca a “capacidade das sociedades 

civis, através de suas ações, melhorarem as condições de vida das populações, a 

capacidade das organizações da sociedade civil representarem as aspirações por terra e 

outros segmentos empobrecidos, usando o espaço político disponível e tornando-se atores 

da institucionalização da política eleitoral e da descentralização política”. 

De acordo com o Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável para o 

meio rural defendido pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais (MSTR), o ponto 

crucial deste projeto é a realização da reforma agrária, que iria permitir a democratização 

das terras, de renda, das decisões políticas, econômicas e sociais no país. Sem esta 

reforma na estrutura agrária brasileira, seria impossível se pensar em novas alternativas 

para o campo brasileiro. 

Entretanto, apesar de todos os discursos e trabalhos realizados por diversos 

teóricos, nas diferentes áreas do conhecimento, que defendem a reforma agrária como 

possibilidade de melhoria para as condições de vida para grande parte da população 

brasileira, dentre os quais pode-se destacar: Martins (1991, 1994 e 1998); Oliveira (1996 e 

2001); Fernandes (1999 e 2000); Stédile (1996, 1997, 1999 e 2003); Bogo (1999); Leite 

(S.D); Morissawa (2001); Souza (2001); Alentejano (2002), Medeiros (2002) e outros; pode-

se destacar que esta reforma agrária, que deveria ser vista como uma política pública 

prioritária, é ainda considerada uma bandeira de luta dos movimentos sociais. 

Apesar do estabelecido na Lei, Stédile (2003) destaca que a propriedade privada 

da terra no Brasil tem um caráter cultural, já que mesmo que a elite capitalista aufira seus 

recursos em atividades comerciais, industriais e financeiras, estes insistem em aplicar seus 

lucros adquirindo grandes porções de terra, o que pode ser explicado, segundo ele, pelo fato 

das elites brasileiras terem “uma vinculação umbilical com seu passado latifundiário, 

escravista e daí o seu apego à idéia de se transformarem em grandes proprietários de terra” 

(STÉDILE, 2003, p.15). Assim, destaca que: “o capitalismo nasceu no Brasil de braços 

dados com a grande propriedade latifundiária” (p. 28). Além disso, alguns grupos 

econômicos passam a ver na terra uma reserva de valor, adquirindo grandes porções de 

terras no país. 

Assim, grandes bancos como o Bradesco, Itaú, Bamerindus (na 

época), Safra etc. transformaram-se em proprietários de enormes 

extensões de terras, com 200, 300 mil hectares cada um. Setores 

industriais de ponta, como a Vokswagen, Pirreli, também se 

transformaram em grandes proprietários de terras, ao ponto das 
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estatísticas do INCRA registrarem que as pessoas jurídicas, ou seja, 

empresas, particularmente de origem estrangeira, são proprietárias 

de mais de 30 milhões de hectares de terra no Brasil. (STÉDILE, 

2003, p.30). 

 

Os resultados desse processo tornam-se óbvios, num país onde milhares de 

camponeses e trabalhadores rurais não dispõem de terra para plantar, ou são expulsos do 

campo a cada dia, por não poder pagar o preço dessa “modernização” (Souza, 2001a). Por 

tudo isso é que Stédile destaca que essa política de assentamentos não se destina a corrigir 

a concentração da propriedade da terra como um todo, sendo esta uma política pontual, 

localizada, e que só ocorre mediante pressões exercidas pelos movimentos sociais de luta 

pela terra. Assim, a concentração fundiária no país é mantida e até acentuou-se, conforme 

demonstra os dados do IBGE (1996), onde em 1970 os estabelecimentos no meio rural que 

possuíam menos de 100 hectares, consideradas pequenas propriedades, correspondiam a 

93% do total das propriedades, mas detinham somente 23% das terras. Em 1995, essas 

pequenas propriedades diminuíram para 89% do total e controlavam menos ainda, apenas 

20% das terras. Por outro lado, as grandes propriedades, os latifúndios acima de 1.000 

hectares, que em 1970 representavam apenas 0,7% das propriedades controlavam 39% das 

terras, e em 1995 passaram a controlar 45% das terras e representavam apenas 1% de 

todos os proprietários. 

Deste modo, tem-se atualmente no país uma estrutura agrária extremamente 

concentrada, sendo o Brasil o segundo país uma concentração fundiária do Mundo, 

segundo dados da ONU, onde o índice de Gini, chega a 0,856; perdendo apenas para o 

Paraguai com 0,880. Por outro lado, o Censo do IBGE de 1995 demonstra a existência de 

mais de 4 (quatro) milhões de famílias sem terra no país. Tais fatos podem se agravar ao se 

considerar a grande quantidade de terra pública no país sem utilização, que segundo Stédile 

(2003) é em torno de 200 milhões de hectares; bem como a subutilização das terras nos 

latifúndios, além da diminuição da área cultivada no país, onde acordo com dados do IBGE, 

entre 1985 a 1995, a área com lavoura temporária no país diminuiu 8,3 milhões, passando 

de 42 para 34 milhões de hectares cultivados, o que equivale a pouco mais de 10% das 

terras potencialmente cultiváveis no Brasil. Também a área destinada às lavouras 

permanentes diminuiu em 2 milhões de hectares, passando de 9,8 milhões para 7,5 milhões 

de hectares. 

Por outro lado, o Censo Agropecuário de 1995 demonstra que o número de 

trabalhadores ocupados na agricultura baixou de 23 milhões, em 1985, para 17,9 milhões, 

em 1995, o que representou a diminuição de 5,4 milhões de postos de trabalho. Apesar dos 
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reflexos da tecnificação assistida nas grandes propriedades agrícolas, pode-se dizer que o 

fator responsável por esse índice alarmante de desemprego no campo no Brasil foi 

exatamente o desaparecimento de milhares de pequenas propriedades rurais; já que são 

estas que empregam mais de 80% da força de trabalho no campo, sendo que as grandes 

propriedades empregam apenas 4% dos trabalhadores. 

O reflexo mais evidente dessa realidade é a exclusão social sem precedentes na 

história do país, mas, dialeticamente, assiste-se, também, a organização destas parcelas da 

sociedade em Movimentos Sociais, onde estes buscam novamente retornar ao campo. 

Entretanto, não se trata de uma luta tão fácil, já que para se reterritorializarem no campo, 

estes trabalhadores passa a enfrentar todas as formas de violência, exatamente por 

questionarem a ordem hegemônica do latifúndio, onde os latifundiários reagem de forma 

violenta, – é o que pode ser comprovado a partir dos dados disponibilizados pela Comissão 

Pastoral da Terra que destacam que em 1995 houve 440 conflitos por terra no país, já em 

2002 este número salta para 743. O número de trabalhadores envolvidos também aumentou 

bastante passando de 318 mil, em 1995, para 425 mil, em 2002. Neste período, centenas de 

trabalhadores rurais foram brutalmente assassinados, o que corresponde a uma média de 

40 assassinatos por ano, em conflitos de terra. 

Conclui-se, portanto, que para além da existência de leis que apontem para a 

reforma agrária, enquanto uma política prioritária no país, cabe ainda aos trabalhadores e 

camponeses muita luta, organização e enfrentamento, junto ao Governo e as classes 

privilegiadas, a fim de que estas leis sejam cumpridas de fato – o que, sem dúvida, resultaria 

em novas possibilidades de vida para milhões de brasileiros, o que, segundo Martins (1994) 

interessa não apenas aos trabalhadores sem terra e famílias camponesas, mas a sociedade 

como um todo. 
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