
A QUESTÃO AGRÁRIA NA CONTEMPORANEIDADE E OS DESAFIOS DO MOVIMENTO 
CAMPONÊS NO BRASIL 

Rosemeire Apª de Almeida1 

 
Precisamos estudar os camponeses não só para ajudá-los, mas 
para nos ajudar. Não temos que ensinar aos camponeses como 
viver, nós é que temos que aprender com eles como viver e 
como resolver problemas nos quais a maior parte da população 
está envolvida. Especialmente aprender a partir da criatividade e 
multiplicidade de respostas dos camponeses em situações de 
crise e de sua capacidade para usar a família como instrumento 
para se defender de calamidades (SHANIN, 2008, p. 28-29). 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

 A questão agrária é um tema permanente quando se pensa o desenvolvimento do capitalismo no campo, 
ela será facilmente encontrada nos clássicos, tanto naqueles que como Kautsky se dispuseram a explicar o não 
lugar dos camponeses no capitalismo como entre os autores que preconizaram a continuidade camponesa por 
meio do desvendamento dos mecanismos internos de sua recriação, como Chayanov.  

 No caso brasileiro também não foi diferente, entrincheirados em torno deste debate tivemos importantes 
teóricos como Alberto Passos Guimarães, Caio Prado Júnior, Manuel Correa de Andrade. Portanto, a nossa 
questão agrária emerge na segunda metade do século XX do confronto entre o latifúndio, centrado na lógica do 
negócio, e a organização do movimento camponês movido pela lógica da terra de trabalho. E a sociedade passa 
a conviver, por meio do embate entre camponeses e latifundiários, com uma Questão Agrária, ou melhor, um 
problema agrário porque este engole a todos como ensina Martins.  

Uma certa pobreza de perspectiva tem sustentado a suposição, mesmo entre sociólogos, 
de que a questão da terra interessa aos trabalhadores rurais e a mais ninguém. Problema 
residual do passado, será resolvido com o progresso e o desenvolvimento urbano 
inevitáveis. Assim pensam os que não conseguem ver que no problema fundiário está o 
núcleo das dificuldades para que o País se modernize e se democratize. [...]. Na verdade, 
a questão agrária engole a todos e a tudo, quem sabe e quem não sabe, quem vê e quem 
não vê, quem quer e quem não quer (MARTINS, 1994, p. 12-13). 

 

 Essa herança latifundiária toma contornos mais complexos a partir da década de 1960, período em que 
no Brasil temos a introdução de mudanças na base técnica da agricultura fruto da “Revolução Verde” que 
produziu a chamada “modernização dolorosa”. 
 

A própria denominação revolução verde para o conjunto de transformações nas relações 
de poder por meio da tecnologia indica o caráter político e ideológico que ali estava 
implicado. A revolução verde se desenvolveu procurando deslocar o sentido social e 
político das lutas contra a fome e a miséria, sobretudo após a Revolução Chinesa, 
Camponesa e Comunista, de 1949. Afinal, a grande marcha de camponeses lutando 
contra a fome brandindo bandeiras vermelhas deixara fortes marcas no imaginário. A 
revolução verde tentou, assim, despolitizar o debate da fome atribuindo-lhe um caráter 
estritamente técnico. O verde dessa revolução reflete o medo do perigo vermelho, como 
se dizia à época. Há com essa expressão revolução verde uma técnica própria da 
política, aqui por meio da retórica. (GONÇALVES, 2004, p. 212. Grifo do Autor). 
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 Resgatar as origens deste processo de modernização do campo no Brasil se faz fundamental para 
entendermos na atualidade o discurso do agronegócio. Ou seja, o agronegócio não é algo novo como a imprensa 
em geral o trata, seu ideário é fruto da Revolução Verde ou Modernização da Agricultura como alguns 
denominam, o novo aí, se podemos chamar de novo, é que agora ele aparece como categoria homogeneizadora. 
E como resultado os dados da safra 2007/08 (produção estimada em 143,8 milhões de toneladas) são 
apresentados como sinônimo do desempenho extraordinário do agronegócio brasileiro, ignoram os estratos de 
área e a contribuição do campesinato, pois as pequenas propriedades produzem mais em volume da produção 
como tem demonstrado Oliveira (2003) por meio da análise do Censo Agropecuário.  
 

Na realidade, o papel da grande propriedade no país, sempre foi servir de reserva 
patrimonial e de valor às elites. A terra por eles não é apropriada privadamente para 
produzir. [...].  
Ao contrário, as pequenas unidades de produção na agricultura sempre tiveram sua 
apropriação fundada na produção, daí sua participação expressiva inclusive no 
agronegócio (OLIVEIRA, 2003, p. 153). 

 
 Logo, no embalo da safra recorde querem fazer desaparecer a figura do latifúndio que num passado 
recente era no imaginário nacional uma espécie de persona non grata, o próprio MST o elegeu como o inimigo 
no “IV Congresso Nacional”, em 2000, por meio do lema de luta da época: “Por um Brasil sem Latifúndio!”. 
Assim, transformados em “produtores rurais” de commodity2 buscam distanciamento da imagem do latifúndio, 
símbolo maior do atraso social e econômico no campo. Porém, a blindagem não tem sido suficiente para 
esconder a essência latifundista do agronegócio revelada cotidianamente por meio do avanço sobre as terras 
camponesas que aprofunda a concentração de terras, pois sua competividade é também um mito, sustentado na 
terra farta e no fundo público3. 
 

Com os custos de capital tão altos, em Iowa e em Mato Grosso, o preço da terra e o do 
trabalho é que acabam fazendo a diferença, e assim a expansão do cultivo de grãos vem 
sendo acompanhada (1) por um aumento da concentração fundiária; (2) por novas 
tecnologias que diminuem os custos do trabalho (plantio direto, tratores-computadores e 
organismos transgênicos), uma diminuição significativa do trabalhador no processo 
produtivo; e (3) a disponibilidade de terras acaba se constituindo num fator decisivo 
para o desenvolvimento desse modelo agrário-agrícola. [...]. 
Ainda recentemente, em maio de 2003, em uma série de reportagens denominada “O 
Brasil que deu certo”, exibida pela maior rede de televisão do país, exaltavam-se os 
méritos do agronegócio e a qualidade de um trator aparelhado com computador e 
equipado para o plantio direto, que custava a importância de, nada mais, nada menos, 
US$ 230.000! Imaginemos a área necessária para tornar rentável um estabelecimento 
agrícola que usa um trator que custa US$ 230.000! (GONÇALVES, 2004, p. 218). 

 
 Mas nem só de insumos modernos vive o agronegócio, ele também é responsável pela barbárie no 
campo4 expressa na super exploração do trabalho e no impasse ambiental fruto do modelo “agrário-agrícola” 
insustentável. Portanto, a lógica que move o agronegócio na essência não se difere do latifúndio, logo que sua 
                                          
2 Mercadorias cujos preços são cotados na Bolsa de mercados de futuro. 
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bilhões em 2008, resultado da securitização I (1995 - rolagem por 10 anos) e securitização II (rolagem por 25 anos). No 
caso da securitização I temos o seguinte quadro: 9,4 mil contratos na faixa de renda até R$ 200 mil devem R$ 298 
milhões; enquanto 2,4 mil contratos acima de R$ 200 mil concentram uma dívida de R$ 1,68 bilhão. Na securitização II, 
são 1,32 mil contratos respondem por R$ 398 milhões de débitos e 6,4 mil contratos somam R$ 149 milhões. Não 
satisfeitos, em maio de 2008, o presidente Lula assina medida provisória que prevê a renegociação das dívidas rurais, a 
medida visa beneficiar 2,8 milhões de contratos. Em outras palavras, refinanciar a dívida de R$ 66 bilhões dos 
empresários rurais e R$ 13,4 bilhões da agricultura familiar e assentados da reforma agrária. 
4 A Comissão Pastoral da Terra/CPT vem denunciando, por meio dos Cadernos de Conflitos, a estreita relação entre 
agronegócio e violência no campo, ou seja, há um aumento dos índices de violência nas áreas de expansão do 
agronegócio. 



base de sustentação continua sendo rentista, os usineiros do agronegócio, promovidos recentemente a heróis 
pelo presidente Lula, para acumular se nutrem do fundo público5, da super exploração do trabalho e da 
violência.  
  

TABELA 01 - CONFLITOS NO CAMPO (1998 A 2007) - BR 
 

 Conflitos de Terra 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ocorrências de Conflito 152 277 174 366 495 659 752 777 761 615 

Fonte: CPT Nacional, 2008. 
  
 A gravidade da situação no campo pode ser revelada quando analisamos os tipos de conflito, no caso da 
Tabela 02 temos os conflitos trabalhistas que se dividem em “Ocorrências de Trabalho Escravo” e “Ocorrências 
de Superexploração e Desrespeito Trabalhista”. Esta divisão visa explicitar que temos trabalho escravo no 
Brasil do século XXI, embora os porta-vozes do agronegócio insistam em desqualificar o trabalho da 
Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo/CONAETE. Antes mesmo da alteração do artigo 
149, do Código Penal, pela Lei nº 10.803/2003, que conceitua “trabalho escravo”, a Organização Internacional 
do Trabalho/OIT já trazia na Convenção nº 29, Art. 2º, que a “expressão ‘trabalho forçado ou obrigatório’ 
designará todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual 
ele não se ofereceu de espontânea vontade”. Portanto, é a partir destes conceitos que podemos afirmar que a 
barbárie produziu 265 ocorrências de trabalho escravo no Brasil só no ano de 2007. 

 
 

TABELA 02 - VIOLÊNCIA NO CAMPO - BR 
 

Conflitos Trabalhistas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ocorrências de Trabalho 

Escravo 16 21 45 147 238 236 276 262 265 
Assassinatos  1 4 1  2  3 1 

Pessoas Envolvidas 1.099 465 2.416 5.559 8385 6.075 7.707 6.930 8.653 

Conflitos Trabalhistas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ocorrências de 

Superexploração e 
Desrespeito Trabalhista 28 33 25 22 97 107 178 136 151 

Assassinatos   1  2   1  
Pessoas Envolvidas 4.133 53.441 5.087 5.586 6.983 4.202 3.958 8.010 7.293 

Fonte: CPT Nacional, 2008. 
 
 Os dados da CPT ano a ano, expostos na tabela 03, mostram também que a violência no Brasil tem um 
centro geográfico, pois 63% dos assassinatos ocorreram na Amazônia Legal, sendo que o Pará lidera a matança 
numa histórica e continua espiral de violência reflexo da grilagem de terras como tem denunciado Oliveira 
(2006).  
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com novos brindes como a ampliação de limite de financiamento para alguns programas e linha de crédito especial para 
recuperação de áreas degradadas e melhoria das pastagens, com taxa de juro de 5,5% ao ano, para isso o BNDES vai 
entrar com cerca de R$ 1 bilhão em recursos. 
 
 
 



TABELA 03 - BRASIL - NÚMERO DE ASSASSINATOS NO CAMPO (2000 A 2005) 
ANO TOTAL % AMAZONIA 

LEGAL 
% PARÁ % 

2000  26  100  08  38  05  24  
2001  29  100  14  48  08  28  
2002  43  100  26  60  20  47  
2003  73  100  57  78  33  45  
2004  39  100  20  51  15  38  
2005  38  100  29  76  16  42  
TOTAL 243 100 154 63 97 40 

Fonte: CPT     Org.: OLIVEIRA, A. U. 2006. 
 
 Vejamos a situação de forma mais detalhada no berço do agronegócio, o Centro-Oeste. Na tabela 04 
notamos que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul apresentam similitudes que vão além da soja, a vedete do 
agronegócio. Quando a assunto é violência, ambos os Estados disputam a liderança que ora pende para o MT 
quando o assunto é pistolagem, para retornar ao MS quando falamos em famílias despejadas. 

 
 

TABELA 04 - CENTRO-OESTE: VIOLÊNCIA CONTRA A OCUPAÇÃO E A POSSE/2006   
 

Região Nº 
Confli
to 

Famílias Família 
Despejad
a

Ameaça 
de 
Despejo

Ameaça 
de 
Expulsão 

Casas 
Destruídas 

Roças 
Destruíd
as 

Pertences 
Destruíd
os  

Pistolagem 

DF  8  1.045  301  94  -  -  -  -  -  

GO  29  3.111  1.090  364  147  -  -  6  150  

MS  47  15.191  1.800  2.109  -  -  -  30  270  

MT  35  6.424  525  2.438  770  276  389  552  492  

Subtotal  119  25771  3716  5005  917  276  389  588  912  

Total/B
R  

1.212 140.650 19.449 16.389 12.349 5.222 2.363 4.165 12.263 

Fonte: CPT, 2007. 
 

 
TABELA 05 - CENTRO-OESTE - SÍNTESE DAS OCORRÊNCIAS DOS CONFLITOS POR 

TERRA/2006 
 

Região Ocupações Famílias Acamp. Famílias Conflitos 
por terra 

Famílias Total de 
ocorrências 

Total de 
famílias 

CENTRO OESTE 
DF 3 500 1 150 4 395 8 1.045 
GO 13 1.530 1 4 15 1.531 29 3.111 
MS 22 3.700 6 2.870 19 8.621 47 15.191 
MT 4 870 - - 31 5.554 35 6.424 
Subtotal 42 6.600 8 3.070 69 16.101 119 25.771 
Total/BR 384 44.364 67 10.259 761 86.027 1212 140.650 

Fonte: CPT, 2007. 
 
 Quando o assunto é trabalho escravo, símbolo maior da barbárie, o Centro-Oeste também comparece de 
forma significativa, inclusive houve de 2006 para 2007, um aumento das ocorrências e do número de 
trabalhadores libertos, neste caso tivemos 627 trabalhadores libertos em 2006 e 2.409 libertos em 2007. 

 
TABELA 06 - CENTRO-OESTE: TRABALHO ESCRAVO (2006 e 2007) 



 
Trabalho Escravo 2006 Trabalho Escravo 2007 

Centro Oeste Ocorrências de
trabalho escravo 

Trabalhadores libertos Ocorrências de 
trabalho escravo 

Trabalhadores libertos

DF ------------------ ------------------- ------------------ ------------------ 

GO 4 154 19 117 

MS 3 29 13 1.634 

MT 22 444 11 658 

Total 29 627 43 2.409 

Fonte: CPT Nacional. Org.: Kudlavicz, M., 2008. 
 
 

 Este é, portanto, o quadro aproximado da barbárie, instrumento pelo qual o latifúndio/agronegócio 
brasileiro busca impedir a Reforma Agrária6 e a democratização da riqueza, mas o movimento de 
recamponização não pára. Teimosos que são, os sem-terra marcham para a terra, pois sabem que só terão aquilo 
que conquistarem. 
 
OS NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS E OS DESAFIOS ATUAIS DO MOVIMENTO CAMPONÊS 
 

Os novos Movimentos Sociais no Brasil eclodem num momento de abertura política na ordem 
autoritária e repressora. São movimentos gestados a partir da década de 1970, e que trazem uma nova 
compreensão de sociedade. São os movimentos dos sem-teto, sem-terra, seringueiros, ecológicos, contra as 
barragens, entre outros. Trazem na bagagem uma insatisfação coletiva, mediados não somente por relações de 
classe, mas, também, por relações religiosas e culturais. (LISBOA, 1988). 

Esses movimentos sociais são considerados naquele momento a novidade na política porque portadores 
de uma nova ordem social. Se diferindo dos antecessores (1945-1960) por apregoarem uma concepção de 
sociedade pautada na importância do controle decisório, na diminuição do autoritarismo, seja ele do Estado, do 
partido, ou da Igreja.  

Os novos movimentos sociais são definidos, ‘como uma ação grupal para transformação 
(a práxis) voltada a realização dos mesmos objetivos (o projeto), sob a orientação mais 
ou menos consciente de princípios valorativos comuns (a ideologia) e sob uma 
organização mais ou menos definida (a organização e sua direção)’. (WARREN-
SCHERER, 1987, 20) 

 
 É no bojo desses Movimentos Sociais que estão os novos sujeitos sociais que, segundo Hartmut (1987), 
questionam a concepção tradicional de política, que visa unicamente à tomada do poder político (ruptura 
estrutural), entendida como um projeto a longo prazo, onde as estruturas  organizativas e decisórias encontram-
se hierarquizadas, centralizadas e representam o modelo necessário de construção da sociedade livre. Os 
movimentos sociais, com uma nova concepção política, buscam lutar no seu cotidiano contra as amarras da 
alienação, no "aqui e agora", experimentando formas organizativas de auto-gestão, auto-avaliação, criando a 
possibilidade histórica de desenvolvimento de um processo de conscientização sobre as condições político-
econômicas causadoras da alienação. 

 
Na América Latina há o exemplo de movimentos sociais incipientes em que os 
habitantes de favelas e bairros populares começam a reivindicar melhores condições de 
vida. Essa luta não representa, para o morador, a conquista do poder (estatal), nem a 
formação de um partido, a hierarquização dos processos de decisão, ou a guerrilha, o 
fuzil e a violência heróica do soldado. Mas significa tratar de criar, de viver mais 
humanamente, não mais se deixar alienar dos outros, realizar diariamente atos de 
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princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”. 



solidariedade, pensar e se comportar com se estivéssemos vivendo numa verdadeira 
democracia. (HARTMUT, 1987,33) 

 
 Os novos movimentos sociais possuem suas particularidades. Por isso, nos interessa mais diretamente, 
os chamados movimentos sociais populares que, por sua vez, não podem ser entendidos sem a concepção de 
classe. No entanto, não nos referimos a um reducionismo, onde as contradições de classe são as únicas 
existentes. O que buscamos evidenciar é o componente qualitativo dos movimentos populares, que é a sua ação 
política de enfrentamento do status quo.  
 É dentro dessa perspectiva de análise dos movimentos sociais, que passamos a discutir o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra, aqui considerado o mais importante movimento camponês da atualidade7. 
Para tanto, descartamos qualquer análise apoiada no espontaneísmo, ou seja, no surgimento natural de 
interesses mútuos. 
 Existem, portanto, determinantes históricos responsáveis pela formação do MST no Brasil no final da 
década de 1970. Podemos dizer que eles são de três ordens, a saber: 

 
⇒  Fatores econômicos: processo de modernização da agricultura conhecido como “Revolução Verde”, que 
aprofundou a concentração da propriedade associado ao estímulo à mecanização e ao monocultura de soja, 
algodão e cana, produzindo uma “agricultura sem agricultores”. Situação, paradoxalmente, aliada ao processo 
de grilagem e permanência do latifúndio improdutivo. 
⇒  Fatores sociais: expulsão de quase 30 milhões de brasileiros das áreas rurais entre 1960-1980, processo em 
que os pequenos agricultores foram os mais afetados como demonstram os dados de Martine (1982). 
Descamponização que se revelou como inviável, por diversas razões, aos trabalhadores do campo.  
⇒  Fatores políticos: dentre eles, a opção da Igreja Católica pelos pobres e oprimidos, criando com isso espaços 
de dialogo e denúncia; o surgimento do sindicado combativo em substituição ao sindicalismo assistencialista.  
 
 O MST tem como marco referencial a ocupação das Fazendas Macali e Brilhante, em 1979, no 
município de Ronda Alta, estado do Rio Grande do Sul. As famílias que ocuparam essas fazendas, em 1979, 
eram ex-arrendatários das terras dos índios Kaigang de Nonoai-RS, que ao serem expulsos da reserva indígena, 
acamparam na região de Ronda Alta/Sarandi. A partir daí a luta cresce e nesse mesmo ano, após terem ocupado 
as fazendas Macali e Brilhante, 150 famílias ocupam a fazenda Anoni em Sarandi. Desse despejo nasce o 
acampamento da Encruzilhada do Natalino, referencial histórico da luta pela terra nesse período. 
(FERNANDES, 1994) 
 Temos a partir daí o fomento necessário para a territorialização da luta. No entanto, o que queremos 
destacar é a existência de uma latência, ou seja, a expropriação, o questionamento da estrutura fundiária. O que 
se apresenta a partir de 1970, é uma nova estratégia de enfrentamento com as forças dominantes. Nesse sentido, 
o MST inaugura a estratégia da ocupação de terras ociosas. Todavia, para as indagações sobre o caráter burguês 
da luta por terra ou, então, o questionamento acerca do esgotamento do movimento social na atualidade, o 
próprio MST tem respondido com sua estrutura organizativa e presença atuante na cena política brasileira. Esse 
movimento experimenta formas de auto-gestão coletiva, auto-representação, bem como utiliza ocupações, onde 
o objetivo é colocar em cheque a propriedade privada da terra, criando com isso possibilidades históricas de 
compreensão das estruturas político-econômicas que produzem a espoliação e explicitam na territorialização de 
seu lema básico: Ocupar, Resistir, Produzir, a finalidade da terra. Isso acaba gerando também condições para a 
explicitação dos conflitos sociais, onde a postura classista do Estado passa a ser evidenciada. 
 Sobre esse ponto, onde os enganos teóricos e metodológicos se esbarram, Kowarick acrescenta que 

  
(...)  é a partir de uma análise por dentro dos movimentos que se deve entender seus 
fluxos e refluxos, sua capacidade de invenção e articulação com outras forças sociais, 
face a acontecimentos que se desenrolam no caminhar da luta, cujos resultados não 
estão, de antemão, estipulados por categorias analíticas que amarram os diversos 
agentes a uma trama histórica previamente estabelecida. (KOWARICK, 1984:73) 

 
 Os anos iniciais de formação do MST vão ser marcados pela necessidade de intercâmbio entre as lutas 
isoladas. Dessa necessidade surge o primeiro grande encontro que reuniu sem-terra de cinco estados do sul do 
                                          
7 Não se trata aqui de ignorar a diversidade da luta e das organizações em luta pela terra no Brasil, mas tão somente 
uma escolha de enfoque orientada pela magnitude e longevidade do MST, entendido aqui como um Movimento de 
recamponização.  



Brasil, em 1982, na cidade de Medianeira-PR. Em janeiro de 1.984, acontece o I Encontro Nacional dos 
Trabalhadores Rurais Sem-terra, em Cascavel, estado do Paraná. O I Congresso Nacional do MST vai ocorrer 
em 1985, na cidade de Curitiba. A partir dessas articulações nascia o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra. As primeiras instâncias de decisão do Movimento são o Congresso, a Coordenação Nacional, a 
Direção Nacional, as Executivas Estaduais e os Núcleos de Base (frente de massa, políticas de alianças, 
organização, finanças, comunicação, formação, educação, produção).  (ALMEIDA, 1996) 
 Nesse processo de construir o caminho, ocorreu a lapidação do termo sem-terra. Neste, sentido é 
Grzybowski quem melhor define a identidade do sem-terra. 
 

Sem-terra é, por definição um nome de sujeito coletivo elaborado nas lutas do 
Movimento Sem-terra. A carência, ou melhor, a consciência da comum situação de 
carência e de exclusão social, decorrente do não ter terra, leva o grupo a elaborar a sua 
identidade. (GRZYBOWSKI, 1990,56-57) 

 
 Apesar destes mais de 20 anos de formação e luta dos sem-terra, que na prática tem representado a 
conquista de aproximadamente 7.600 assentamentos no Brasil, 822 mil famílias, em 72 milhões de hectares de 
terras, o Brasil continua mantendo os índices de concentração da terra, principalmente no centro do 
agronegócio como mostram os dados das tabelas que seguem.  
                            

TABELA 07 - SÍNTESE DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA BRASILEIRA 
 

Grupos de área total  Nº de Imóveis % Área em ha  % Área Média em 
ha  

Pequena  Menos de 200 ha 3.895.968 91,9 122.948.252  29,2  31,6 

Média  200 a menos de 
2.000 ha 

310.158 7,3 164.765.509  39,2  531,2 

Grande  2.000 ha e mais 32.264 0,8 132.631.509  31,6  4.110,8 

TOTAL 4.238.421 100,0 420.345.382  100,0   

Fonte: INCRA. Org: OLIVEIRA, 2003. 
 
 

TABELA 08 - SÍNTESE DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA - MS – 1995/96  
 
Grupos de Área Total  

 Censo Agropecuário (1995/96) 
Nº de 

Estabelecimentos 
  % Área (ha)  % Área Média (ha) 

(ha)  

Pequena de menos de 
1 a menos de 200 ha 

31.137 62,0 1.270.725 4,11 40,81 

Média  de 200 a 
menos de 2000 ha 

14.584 29,51 10.046.934 32,47 688,90 

Grande – de 2000 ha 
acima  

3.527 7,14 19.625.115 63,42 5.564,25 

Total 49.423 100 30.942.772 100 - 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1995/96. Org.: Kudlavicz, 2008. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 09 - SÍNTESE DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA - MT – 1995/96  
 
Grupos de Área Total  

 Censo Agropecuário (1995/96) 
Nº de 

Estabelecimentos 
  % Área (ha)  % Área Média (ha) 

(ha)  

Pequena de menos 1 
a menos de 200 ha 

            57.610  73%           3.019.953  6% 52,42 

Média de 200 a 
menos de 2000 ha 

           16.349  21%         10.752.232  22% 657,67 

Grande – de 2000 ha 
acima  

             4.490  6%         36.077.479  72% 8.035,07 

Total            78.449  100%         49.849.664  100%  

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1995/96. Org.: Kudlavicz, 2008. 
 
 

 E se antes a luta era preferencialmente contra o latifúndio e a ociosidade das terras que ele carrega, na 
atualidade o desafio parece ainda maior, uma vez que a aliança terra-capital produziu um modelo “agrário-
agrícola” que busca dar contornos produtivos ao latifúndio dificultando a Reforma Agrária.  
 Por outro lado, o incentivo aos agrocombustíveis e commodity, aliada a crise de alimentos, tem 
aumentado a busca por terras e o interesse de estrangeiros, segundo os números do Banco Central, entre 2003 e 
2007, os investimentos diretos estrangeiros em atividades imobiliárias cresceram 347%8. Num país rentista 
como o Brasil o resultado é a elevação do preço da terra, segundo o FNP, em 2007, o preço médio da terra 
subiu 17,83%, este aquecimento do mercado de terras obriga o governo a pagar mais por áreas rurais 
desapropriadas para Reforma Agrária. Outra ofensiva, é que quase seis anos depois de Lula tem chegado à 
Presidência, é visível a opção do governo pelo chamado agronegócio embalado pelo crescimento da safra de 
grãos que pela estimativa deste ano vai atingir 143,8 milhões de toneladas, 9% superior ao da safra anterior que 
foi de 131,7 milhões de toneladas. Se não bastasse, crescem as denúncias de que a Reforma Agrária está parada 
e que o governo Lula não atingiu no período (2003-2006) a meta de assentar 400 mil famílias como previsto no 
IIPNRA. (OLIVEIRA, 2006). 
 Estaria o Movimento Camponês numa encruzilhada?  
 A resposta não é simples, pois o momento é complexo. Porém enorme é a capacidade de resistência e 
criatividade dos camponeses como a abrir brechas a iluminar os passos desta caminhada de luta que tem sido a 
história do povo brasileiro. Sem dúvida, uma dessas brechas tem sido a compreensão de que o cumprimento da 
Função Social da Terra vai muito além dos índices de produtividade. Neste sentido, vale a pena transcrever o 
trecho em que o Estatuto da Terra, lei anterior a constituição de 1988, define a função social da propriedade 
rural a partir de quatro princípios:  
 I - Produtividade;  
 II - Preservação ambiental;  
 III - Observação da legislação trabalhista;  
 IV - Bem-estar daqueles que nela labutam, assim como de suas famílias. 
  

                                          
8 Levantamento do Incra em 2008 revela que o Brasil tem 5,5 milhões de ha de terras registradas em nome de 
estrangeiros e que Mato Grosso é o Estado que tem a maior área de terras em nome de empresas e pessoas de outros 
países, são 1.377 propriedades que representam uma área de 754,7 mil hectares.  



 Portanto, cabe a sociedade decidir se o monocultivo de eucalipto, por exemplo, cumpre a Função Social 
da Terra porque o Movimento Camponês parece que já entendeu que não. 
 

(...) o processo social se concretiza na tendência que ele oculta, mas também na 
aparência de imobilidade ou de avanço e recuo que ele manifesta. (MARTINS, 1981,28) 

 
 
A RESISTÊNCIA CAMPONESA NA ESCALA DO LUGAR 
 
 Para discussão e superação do mito de que a grande unidade is beautiful, é eficiente, promotora de 
desenvolvimento, tenho trilhado outros caminhos na busca de investigar o processo em sua interioridade, 
utilizando para isso a escala da unidade territorial do assentamento, entendido como lugar de vivência, espaço 
onde a totalidade, enquanto abstração, toma concretude revelando o cumprimento da Função Social da Terra 
em sua plenitude. 

Acreditamos na força político-pedagógica deste exercício por entender que o avanço do agronegócio do 
boi, da soja, do eucalipto, da cana, ameaça a Reforma Agrária e, portanto, a soberania alimentar. Por 
conseguinte, estamos vivendo um dilema ético e é preciso convocar a sociedade, a partir de um debate centrado 
no lugar, para que se possa criar condições de percepção de que o pequeno é bonito e eficiente porque tem 
diversificação, porque não tem no lucro e na renda sua lógica primeira – esse é o desafio e a perspectiva, ou 
seja, o debate em torno da Função Social da Terra.  

Neste sentido, temos um quadro comparativo que envolve duas situações sociais: a primeira refere-se a 
fazenda São Tomé, são dados coletados junto a CESP. Por ser uma fazenda considerada produtiva, ela foi 
comprada pela CESP em 1999 e repassada ao governo do MS como medida reparadora no processo de 
formação do lago da UHE Porto Primavera, sendo que o Estado a destinou para Reforma Agrária. A segunda 
traz à baila o assentamento São Tomé, cujos dados apresentados foram coletados por meio de pesquisa no 
período 2004/5. 

 
Quadro 01 - Laudo de Avaliação da Fazenda São Thomé - 1999 

Nome  Fazenda São Thomé 
Área 2.870,45 (+ excesso 43,62) 
Ano – Município Dez/1999 – Santa Rita do Pardo/MS 
Valor das Terras R$ 2.077.726,65 
Valor Unitário Médio das Terras R$ 713,00 ha 
Valor das Construções (principais – 3 currais; 5 casas; 
1 serraria; 32 açudes; 3 galpões; 2 poços artesianos; 2 
reservatórios; rede elétrica; cerca) 

R$ 720.945,00 

Valor das Culturas R$ 561.672,15 
Valor Total Pago R$ 3.339.512,97 

Fonte: Memorial Descritivo GL – CAD 9741 – CESP, 1999. 
 
 
 
 

Quadro 02 - Identificação 
 Fazenda (1999) Assentamento (2004/5) 
Município Santa Rita do Pardo/MS Santa Rita do Pardo/MS 
Proprietário Família Magid Camponeses assentados 
Moradores 03 famílias – Empregados 110 famílias – 420 pessoas 
Área (ha) 2.870,45 (+ excesso 43,62) 2.870,45 

Utilização Pasto (2.647,49 ha) Agropecuária 

Fonte: Memorial Descritivo GL – CAD 9741 – CESP, 1999. Almeida et al , 2007. 
 

A fazenda São Tomé, segundo relato do ex-funcionário o Sr. Luis José da Silva, hoje também assentado, 
no ano de 1999 (data em que se realizou o Memorial Descritivo com a finalidade de aquisição da mesma por 
parte da CESP) o ex-proprietário desenvolvia a pecuária de corte. Sendo que  a maior parte da fazenda estava 



arrendada para este fim e, segundo o ex-funcionário (e também o Memorial Descritivo), não havia atividade 
agrícola na fazenda. Em relação à pecuária, no auge da produção a fazenda chegou a ter de 1.000 a 2.000 
cabeças de bovinos. No entanto, no ano de 1999 havia aproximadamente 800 cabeças de bovinos (das quais 500 
eram de arrendatário), 20 de eqüinos e algo em torno de 100 cabeças de ovinos.  Em relação a criação de aves, 
no caso galinhas e perus, a fazenda possuía 95 cabeças como demonstra o quadro 15.  

Já o plantel do assentamento, ou melhor, do conjunto das 110 famílias assentadas, compreende em 
média: 194 cabeças de eqüinos; 3.660 de aves; 322 de ovelhas; 370 de suínos; 4.004 de bovinos. Em relação a 
criação de bovinos vale observar que em volume de produção os assentados são infinitamente superiores 
justamente no tipo de atividade que é o carro chefe do agronegócio no bolsão sul-mato-grossense. E, mais, que 
em se considerando as informações verbais em relação ao número de cabeças à época da compra da fazenda 
possivelmente seus índices de produtividade seriam questionáveis para fins de reforma agrária. 

 
  Quadro 03 - Plantéis 

Plantéis Quantidade 

Fazenda Assentamento9 
ANO 1999 2004/5 
Eqüinos 20 194 
Aves10 95 3.660 
Ovelhas 100 322 
Suínos --- 370 
Bovinos11 800* 4004 

Fonte: Almeida et al, 2007. Org: Kudlavicz, 2007 
 
 Neste momento é importante destacar que a escolha deste assentamento para estabelecer a situação 
comparativa se deve mais ao fato de se dispor de informações quantitativas fruto de uma pesquisa que 
desenvolvemos nesta microrregião12 do que em função de possíveis condições favoráveis de implantação. Neste 
sentido lembramos as condições precárias em que estas famílias foram assentadas, evidência disso é que 
ficaram em situação emergencial durante todo o ano de 2001, o que na prática significa estar provisoriamente 
na área (só após este período é que foram definitivamente para os lotes e passaram oficialmente à condição de 
assentadas). Estar provisoriamente na área é também receber uma assistência técnica e creditícia deficiente, 
portanto definitivamente não se trata de um assentamento “modelo”. Todavia, mesmo em condições precárias 
as famílias permanecem na terra e organizam suas propriedades, produzindo muito além do que dantes se tinha. 
Assim na safra de 2004/2005 já é possível perceber o salto quantitativo e qualitativo se comparada com a 
produção desta mesma área enquanto propriedade de um fazendeiro.  
 

Quadro 04 - Produção de Origem Animal 
Produção Quantidade 

Fazenda Assentamento 
ANO 1999 2004/5 
Leite/L/Dia - 4.918 
Ovos/Duzia/Semana. 15 354 

Fonte: Almeida et al, 2007. Org: Kudlavicz, 2007 
 
 No caso da produção agrícola não há sequer possibilidade de comparação uma vez que a fazenda 
não desenvolvia mais esta atividade. Por outro lado o conjunto das 110 famílias, além da produção leiteira que é 
de 4.918 litros/leite/dia e de pequenos animais como as galinhas que produzem 354 ovos/dúzia/semana, 
destinou uma área significativa em hectares para produção agrícola como evidencia o quadro 17. Ou seja, são 
                                          
9 A pesquisa no assentamento São Tomé foi realizada com 55 das 110 famílias, a partir desta amostra de 50% foi feita a 
estimativa para o restante do assentamento. 
10 As aves da fazenda eram da família do Sr. Luiz José da Silva (conhecido como Luiz Manjar) – ex-funcionário, hoje 
assentado. Informação Verbal, 2007. 
11 Das 800 cabeças, 500 pertenciam ao arrendatário. Na fazenda o gado era de corte. 
12 Refiro-me a pesquisa intitulada “A composição de renda nos assentamentos de reforma agrária da microrregião de 
Três Lagoas/MS: análise das atividades agrícolas e não-agrícolas”, realizada no período de 2005 a 2007 e financiada 
pela FUNDECT. 



26 hectares de cana/anapiê, 108 hectares de mandioca, 120 hectares de milho, 122 hectares de algodão e 74 
hectares de feijão. Totalizando assim 328 hectares destinados na safra 2004/2005 para a agricultura. 
 

Quadro 05 - Volume de Produção - Lavouras 
Produção Quantidade 

Fazenda Assentamento 
ANO 1999 2004/5 
Cana/anapiê 140 touceiras 26 ha 
Mandioca 4.350 pés 108 ha 
Milho _ 120 ha 
Algodão _ 122 ha 
Feijão _ 72 ha 

Fonte: Memorial Descritivo GL – CAD 9741 – CESP, 1999. Almeida et al, 2007. Org: Kudlavicz, 2007. 
 
 Além disso, há  aproximadamente 10 hectares ocupados com plantas frutíferas e cultivo de horta  
por parte das famílias do assentamento. O que em termos comparativos significa dizer, por exemplo, que contra 
12 pés de abacaxi da fazenda o assentamento tem 9.616 como mostra o quadro 18. 
 

Quadro 06 - Total de pés ou covas por planta frutífera existente 
Produção Quantidade 

Fazenda13 Assentamento 
ANO 1999 2004/5 
Manga 30 456 
Abacaxi 12 9.616 
Coco 09 136 
Mamão 17 1.222 
Laranja 80 440 
Banana 180 2.822 
Goiaba 43 270 
Caju 02 216 

Fonte: Almeida et al, 2007. Org: Kudlavicz, 2007. 
 
 
TECENDO CONSIDERAÇÕES .... 
 

 
Buscando de certa forma a síntese envolvendo a questão agrária na atualidade, destacamos a 

importância de se rediscutir o cumprimento da Função Social da Terra e a reafirmação da Reforma Agrária 
como instrumento de distribuição de riqueza e qualidade de vida. 

Porém, não ignoramos que o momento impõe novos desafios fruto da expansão do modo industrial de 
produzir, ou melhor, do capital e sua acumulação geograficamente expansível.  

Em resumo, significa dizer que cada novo hectare de cana ou eucalipto plantado vai dando a 
oportunidade ao latifúndio de ser considerado produtivo perante a nossa velha legislação que define os índices 
de produtividade, nublando assim o atraso que este modelo representa.  

Reitero que o grande impasse do momento é o acirramento da aliança latifúndio e agronegócio, que visa, 
sobretudo, dificultar a Reforma Agrária plantando monocultivo. A perspectiva é o avanço do debate da Função 
Social da Terra em sua plenitude, pois neste front os camponeses são fortes e necessários. Acredito que embora 
a história do tempo presente seja pessimista o futuro é otimista, uma vez que parte da sociedade, principalmente 
a excluída das benesses do capital, já entendeu a contradição do momento e demonstra isso arrancando a soja 
transgênica da Monsanto e destruindo as experiências da Aracruz celulose. 
 

                                          
13 O pomar da fazenda foi cultivado pela família do Sr. Luiz Manjar – ex-funcionário, hoje assentado. Informação Verbal, 
2007. 



Malditas sejam 
Todas as cercas! 

Malditas todas as 
propriedades privadas 

Que nos privam 
de viver e de amar! 

Malditas sejam todas as leis, 
amanhadas por poucas mãos 

para ampararem cercas e bois 
e fazer da terra, escrava 
e escravos os homens! 

 
Dom Pedro Casaldáliga 
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