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Resumo 
O Brasil é notoriamente um dos países com um dos maiores índices de concentração fundiária (SILVA, L.O. 
1996). Desde a década de 1930 a concentração fundiária passou a ser considerada por setores da sociedade 
como parte dos entraves ao desenvolvimento do país (MUELLER, C.C 1983), gradativamente, o tema passou 
a receber a atenção do Estado Brasileiro, que assumiu para si a atribuição de ocupar áreas, expandir a 
fronteira agrícola e desenvolver o meio rural, com a criação de colônias agrícolas e assentamentos de 
Reforma Agrária. Desde então, diferentes governos adotaram eixos de atuação para efetivar a fixação dos 
assentados nas áreas destinadas à colonização e à reforma agrária. Uma parte significativa dos esforços e 
ações estatais se voltou para o desenvolvimento dos assentamentos, em ações para a promoção da 
infraestrutura, de educação e saúde, e de estímulo à assistência técnica à produção de gêneros voltados para 
o mercado interno. No entanto, a Reforma Agrária no Brasil, empreendida pelo Estado, sempre teve um viés 
contraditório e desenvolvimentista, com estratégias voltadas para a ocupação do território, o atendimento às 
reivindicações dos movimentos sociais e a alocação de infraestrutura e ativos em áreas caracterizadas pelo 
atraso econômico. Um processo contraditório, pois os assentamentos geralmente são criados desprovidos de 
condições mínimas e os investimentos voltados ao desenvolvimento são escassos, liberados de forma 
parcelada e praticamente inoperantes pela burocracia envolvida. Neste artigo, analisamos os ideais 
desenvolvimentistas contidos nos Planos Nacionais de Reforma Agrária (PNRA I e II) no Brasil, com ênfase 
em algumas contradições a partir da sua relação às políticas públicas para beneficiários da Reforma Agrária. 
A partir das políticas públicas, pretendemos demonstrar que a escassez de recursos, a demora na liberação e 
sua inoperância em função da burocracia, são alguns fatores que contribuem para o insucesso da Reforma 
Agrária enquanto uma estratégia de desenvolvimento rural e de melhoria da qualidade de vida de seus 
beneficiários. Os procedimentos metodológicos envolvem pesquisa bibliográfica, análise documental e 
pesquisa acerca das políticas voltadas ao desenvolvimento dos assentamentos. As principais contribuições 
referem-se ao debate sobre o papel estratégico da Reforma Agrária e sua importância social e econômica, 
principalmente no tocante a produção de alimentos, a mobilidade populacional da cidade para o campo e a 
infusão de dinâmica regional. Por outro lado, demonstramos que a letargia no tocante a investimentos nas 
áreas reformadas contribuiu para que se esvazie o potencial de um desenvolvimento alternativo para o 
campo, baseado na capacidade organizativa dos beneficiários, na produção de alimentos e na construção de 
um modo de vida com qualidade. 
 
Palavras-chaves: reforma agrária, políticas, Estado, desenvolvimento 
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El Plan Nacional de Reforma Agraria en Brasil: el letargo de una alternativa de 
desarrollo para el campo 

 
Resumen 
Brasil es notoriamente uno de los países con los mayores niveles de concentración de la tierra (Silva, 1996). 
Dado que la concentración de la tierra 1930 ha sido considerado por los sectores de la sociedad como parte 
de las barreras para el desarrollo del país (MUELLER, 1983), poco a poco, el sujeto comenzó a recibir la 
atención del Estado brasileño, que tomó sobre sí la tarea a ocupar áreas despobladas, fronterizas y 
desarrollar las zonas rurales mediante la creación de colonias agrícolas y asentamientos para la Reforma 
Agraria. Desde entonces, los gobiernos han adoptado diferentes ejes de acción para llevar a cabo el 
establecimiento de asentamientos en áreas destinadas a la colonización y reforma agraria. Una parte 
significativa de las acciones del Estado y los esfuerzos se volvió hacia el desarrollo de los asentamientos en 
las acciones para la promoción de la infraestructura, la salud y la educación, y asistencia técnica para 
estimular la producción de géneros destinados al mercado interno. Sin embargo, la Reforma Agraria en Brasil, 
llevado a cabo por el Estado, siempre ha tenido un sesgo contradictorio y de desarrollo, con las estrategias de 
ocupación del suelo, las reclamaciones atendiendo a los movimientos sociales y la asignación de activos y la 
infraestructura en zonas que se caracterizan por el atraso económico. Es una contradicción, ya que los 
asentamientos se crean generalmente carecen de las condiciones mínimas y las inversiones destinadas al 
desarrollo son escasos, dado a conocer en los plazos y prácticamente inoperante por la burocracia. En este 
artículo, analizamos los ideales de desarrollo contenidas en el Plan Nacional de Reforma Agraria en Brasil, 
con énfasis en las contradicciones de su relación con las políticas públicas a los beneficiarios de la reforma 
agraria. De la política pública, tenemos la intención de demostrar que la escasez de recursos, el retraso en la 
liberación y su ineficacia como una función de la burocracia, son algunos de los factores que contribuyen al 
fracaso de la reforma agraria como una estrategia para el desarrollo rural y una mejor calidad de vida sus 
beneficiarios. Los procedimientos metodológicos que implican revisión de la literatura, análisis de documentos 
y la investigación sobre las políticas destinadas al desarrollo de los asentamientos. Las principales 
aportaciones se refieren a la discusión sobre el papel estratégico de la reforma agraria y su importancia social 
y económica, sobre todo en cuanto a la producción de alimentos, la movilidad de la población de la ciudad al 
campo y la infusión de la dinámica regional. Por otra parte, se demuestra que el letargo con respecto a las 
inversiones en las áreas reformadas, lo que contribuye a vaciar el potencial de una alternativa de desarrollo 
para el campo, en base a la capacidad de organización de los beneficiarios en la producción de alimentos y la 
construcción de una forma de vida calidad. 
 
Palabras clave: políticas de reforma agraria, el desarrollo del estado 
 

1. INTRODUÇÃO 

A questão agrária brasileira, com um dos maiores índices de concentração fundiária no mundo, tem 

sido objeto de ação do Estado, indiretamente, desde o período colonial, e diretamente, desde o século XX. A 

questão fundiária, a questão técnica (voltada para a produção) e o papel do Estado jogam papel 

preponderante no arranjo que, através dos tempos, tem dado a matriz capaz de influenciar e determinar os 

rumos da transformação espacial e histórica do meio rural brasileiro.  

Neste contexto, este artigo busca compreender como os ideais desenvolvimentistas influenciaram a 

formação sócio espacial do campo brasileiro, sobretudo nas políticas públicas. A análise se debruçará mais 

especificamente no modelo de desenvolvimento presentes nos Planos Nacionais de Reforma Agrária, no 
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Brasil, com ênfase em algumas contradições a partir da sua relação às políticas públicas para beneficiários da 

Reforma Agrária. 

Nossa análise se faz por meio de pesquisa bibliográfica sobre o tema, por entrevistas preliminares 

com atores envolvidos com a questão, análise de documentos oficiais do Governo Federal, sobretudo do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), além de dados estatístico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em especial o 

censo agropecuário de 2006.  

A partir da análise destes elementos pretendemos demonstrar que uma concepção de 

desenvolvimento que não leva em conta determinados aspectos e características dos assentamentos; a 

escassez de recursos; a demora na liberação e sua inoperância em função da burocracia são alguns fatores 

que contribuem para o insucesso da Reforma Agrária enquanto uma estratégia de desenvolvimento rural e de 

melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PARA A QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA 

A preocupação do Estado brasileiro para ocupar territórios e gerar benefícios extraídos da terra 

remonta ao período colonial. Fruto da expansão marítima portuguesa, o Brasil ainda hoje é um país que – no 

que tange a questão agrária – sempre oscilou entre preocupações de ocupar e usufruir das riquezas naturais 

de acordo com os interesses econômicos e políticos vigentes em cada época (CAIO PRADO JUNIOR, 2006). 

Em seus estudos sobre a questão fundiária brasileira, Osório (1996) demonstra como a concentração 

fundiária no meio rural brasileiro é resultado e, também, fonte de um poder político baseado não apenas na 

posse da terra mas nas atividades agrícolas para o mercado exterior. Para a autora, a relação entre terra e 

poder político, estabelecido no processo de ocupação do território brasileiro desde o período colonial, e que 

segue ainda em vigor, explica em grande parte o fato de o Brasil ser, atualmente, um dos países com maior 

concentração fundiária. 

2.1. Os paradigmas de desenvolvimento rural: histórico das relações entre Estado, Técnicas e 

Terras no Brasil 

O trinômio poder estatal, posse de terra e produção voltada para o comércio exterior sempre se 

mostrou um triângulo com vértices robustos na estrutura social brasileira, embora ele nem sempre tenha sido 

absoluto. Quando analisamos o meio rural brasileiro, podemos perceber que, através do tempo, terra, técnica 

e o poder estatal foram elementos chave para a disputa do poder político no sentido amplo. Mas, nos 

diferentes períodos socioeconômicos, o que se pode perceber é que, em determinado momento prestigia-se 

mais um destes aspectos em detrimento dos outros dois, dependendo do paradigma de desenvolvimento 

adotado.  
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A começar, durante o período colonial e ainda em boa parte do Primeiro Reinado, a criação das 

sesmarias, com concentração de terras, tornou-se estratégia de ocupação do território, influenciando 

significativamente na formação sócioespacial do Brasil. A subordinação do emergente Estado aos 

proprietários de terra foi evidenciada no sistema eleitoral, a partir do que se convencionou chamar como “a 

constituição da mandioca”, em que a posse da terra representava poder político e a técnica não tinha grande 

papel a desempenhar. A economia mercantil se desenvolveu a partir da produção de cana de açúcar, ainda 

no sistema de capitanias hereditárias, em locais que hoje correspondem aos estados de Espírito Santo, Rio 

de Janeiro e São Paulo. Além disso, tornam-se fundamentais a pecuária (porção sul do Brasil) e a exploração 

de ouro ao que corresponde hoje o sul de Minas Gerais. 

É o ciclo do ouro que abre o precedente para a introdução de ideais liberais no Brasil. Mas é somente 

no período regencial e no Segundo Reinado, com o fim do tráfico negreiro (1888) a promulgação da Lei de 

Terras1 (No. 601 - 1850) e com o subsídio à imigração de mão de obra europeia que o modelo agrário colonial 

é influenciado por um paradigma de desenvolvimento rural de base liberal. A questão fundiária continua a ter 

aspecto fundamental, mas o componente técnico na produção vai gradativamente ganhando peso e as 

inovações tecnológicas, introduzidas principalmente pelos cafeicultores paulistas, concentrando poder político 

nos chamados “barões do café”. 

A diferenciação social se faz sentir no domínio tecnológico, entre os cafeicultores paulistas, a partir da 

segunda metade do século XIX que vai, gradativamente criando um relativo capital excedente que, ao ser 

investido no meio urbano, em termos de infraestruturas produtivas, estimula um processo de industrialização 

do sudeste brasileiro.  

A aliança entre grandes proprietários e a burguesia urbana permite uma correlação de forças, em 

especial daqueles fora do eixo Minas Gerais - São Paulo, interessados em reformas para além da política 

“Café com Leite”. Neste quadro, os militares com apoio de setores urbanos e de parte da burguesia aliados às 

oligarquias regionais do Sul de parte do Nordeste, chegam ao poder concentrando fortes poderes no aparato 

estatal, período consolidado como o Estado Novo. A visão do meio rural brasileiro dos dirigentes deste 

período conflui para um paradigma voltando ao desenvolvimento nacional, conhecido como 

desenvolvimentista. Nesta concepção o poder do Estado de intervenção na economia é também sentido no 

direcionamento da produção agrícola e no ordenamento fundiário.  

É a partir da década de 1930 que, a concentração fundiária se torna um entrave para a visão estatal 

de desenvolvimento do país (MUELLER, 1983). Assim, o Estado assume a atribuição de ocupar áreas 

despovoadas, expandir a fronteira agrícola e desenvolver o meio rural, por meio da criação de colônias 

agrícolas, conciliando propósitos militares e econômicos. Além disso, delineia-se uma estratégia voltada a 

                                                      
1 Estratégia de reestruturação do sistema de posse da terra no Brasil que contribuiu para restringir acesso à terra para escravos 
libertos, imigrantes, dentre outros. 
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diminuição da importação de alimentos, evitar o desabastecimento dos centros urbanos em franca expansão, 

além de inibir a pressão inflacionária. É perceptível neste padrão de iniciativas para o meio rural a 

preponderância do Estado, o incentivo às técnicas para o aumento de produtividade, renegando à posse da 

terra papel subalterno no modelo agrário proposto. 

O poder do Estado Novo segue até 1945 quando as pressões por democracia e por reformas 

políticas, aliado às pressões internacionais por liberalização do mercado brasileiro para a entrada de 

multinacionais vão transformar significativamente a sociedade brasileira. Na época entre 1950 até 1965, 

denominada Democrática Populista, começa-se a se sentir, sobretudo após 1955, a presença no meio rural 

de empresas agrícolas multinacionais, interessadas em expandir suas atividades para o Brasil como 

plataforma de país agroexportador de bens primários e consumidor de produtos para o meio rural como 

tratores, fertilizantes, agrotóxicos entre outros. Embora o nacional desenvolvimentismo continuasse como 

ideologia predominante nas iniciativas do poder estatal para campo, percebe-se nas políticas voltadas para as 

questões agrárias e agrícolas o predomínio de argumentos de viés técnico. A tese dos propagandistas da 

Revolução Verde defendia a produtividade como mais importante que a posse da terra, capaz de solucionar 

os problemas econômicos e sociais2. 

Os acontecimentos históricos, no entanto, mostram que o Golpe Militar de 1964 impôs uma versão de 

meio rural mais conservadora, em que o poder do Estado de intervenção fundiária é retomado, mas assim 

como no Estado Novo, com objetivos militares e de ocupação de território. A propriedade da terra é 

revalorizada e o desenvolvimento técnico também é enaltecido, mas, diferente do período democrático 

populista, o capital estatal assume o papel de propulsor das empresas capitalistas rurais e da formação dos 

Complexos Agroindustriais (CAI,) em uma aliança estreita entre Estado e grandes proprietários deu vazão a 

„modernização conservadora‟ no campo (DELGADO, 1985).  

Durante o período militar as ideias nacional-desenvolvimentistas foram gradativamente dando lugar 

ao paradigma de desenvolvimento rural neoliberal. Embora a questão no regime militar fosse motivo de 

disputas internas, os estudos sobre os CAIs mostraram que, ao final da década de 1970, o capital financeiro 

se alia a agricultura comercial em uma nova relação em que se viu no Brasil a  consolidação do Agronegócio. 

A relação entre o Estado Brasileiro, o capital financeiro internacional e grandes proprietários de terras com 

lavouras voltadas para o mercado externo consolidou um modelo de agricultura brasileira com alto grau de 

interdependência com grandes bancos e bolsas de valores, sobretudo com a fixação de commodities, títulos e 

mecanismos de crédito. É neste período também que grandes credores do Estado brasileiro exigem o 

pagamento de divisas por conta da dívida externa e o Estado passa a atribuir ao agronegócio toda a sua 

                                                      
2 É neste mesmo período que as concepções de desenvolvimento nacional, defendidas por Celso Furtado entre outros autores, se 
choca com uma visão liberal conservadora, defendidas por Roberto Campos, Delfin Neto e outros pensadores em um momento de 
profunda divergência intelectual sobre concepção de meio rural no Brasil. É deste período a proposta de Reformas de Base, 
sobretudo no meio rural. 
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estratégia para impulsionar a agricultura de exportação para gerar divisas e pagar juros e compromissos das 

dívidas contraídas.  

A crise do Estado brasileiro no final da década de 1970 e início da década de 1980 vai minando, 

gradativamente, o paradigma de desenvolvimento rural nacional desenvolvimentista, que passa a ser 

ocupado pelo modelo neoliberal. É desta época o auge da soja como commodities e a sua expansão para 

outras regiões do Brasil, em função do aporte tecnológico. Esta aliança entre as técnicas do capitalismo 

financeiro voltados para a agricultura e a expansão da fronteira agrícola revalorizaram a posse da terra como 

elemento determinante para o entendimento de desenvolvimento agrícola deste período. É relegado ao 

Estado um papel menor no processo neste processo de ocupação de terras e produção agropecuária. 

As reformas neoliberais no meio rural brasileiro avançam significativamente, da segunda metade da 

década de 1980 chegando até 1994. Neste período, destaca-se que o Movimento Sem Terra, passa a 

questionar o modelo de desenvolvimento rural neoliberal e a relação do Estado com os grandes proprietários 

de terra. Em resposta à pressão política, o Estado cria dois órgãos: um para questões agrícolas (Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA) e agrárias (Ministério do Desenvolvimento agrário – MDA). 

Este último ficou responsável pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 

política voltada para uma a categoria dos „agricultores familiares‟, em operação a partir de 1996. 

Em 1998 os preceitos da macroeconomia neoliberal começam a ser questionados na América Latina 

e em outros países. Estudiosos das ciências agrárias e da sociologia rural começam a indagar sobre as 

consequências das políticas neoliberais no meio rural, sobretudo na Europa e em países em 

desenvolvimento. É neste contexto que podemos identificar o surgimento do paradigma de desenvolvimento 

rural neodesenvolvimentista/localista. Esta perspectiva se abre sobre diversas influencias, mas, sobretudo 

sobre modelos e estudos europeus sobre a relação entre as regiões, a importância dos arranjos produtivos 

locais, os estudos de desenvolvimentos endógenos e ligados ao associativismo, ao modelo da ação do 

estado em garantir recursos e infraestrutura para iniciativas baseadas em experiências como o Vale do Silício 

na Califórnia, nos EUA, e na agricultura europeia, como o notório caso da Terceira Itália (COCCO et. al., 

1999). De fato o que esta concepção de desenvolvimento rural prega é uma nova visão de poder do Estado, 

sobretudo uma relação entre atores em determinado território, com papel bastante secundário para a ação 

direta do Estado. Há um significativo interesse desta perspectiva por tecnologias, desde que essas não sejam 

necessariamente “pacotes tecnológicos” para simples aplicação como nos casos das grandes empresas de 

insumos agrícolas. A terra é vista, sob esta ótica, como um elemento importante, mas sobretudo o que 

determina a visão neodesenvolvimentista/localista é o arranjo político entre os atores e o arranjo produtivo. 

Há certamente outros elementos neste histórico, mas para fins deste artigo, apresentamos um quadro 

síntese: 

Quadro 01 - Histórico dos Paradigmas de Desenvolvimento Rural 
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2.2. Os paradigmas de desenvolvimento rural e as políticas de Reforma Agrária 

É importante observar até 1930 há diversas ações do Estado que influenciam no ordenamento 

agrário, mas que não podem ser consideradas, a priori, como políticas de reforma agrária. A colonização foi 

um intenso processo de tomada de terra dos povos autóctones. A política de imigração do Segundo Reinado - 

para trazer imigrantes europeus e a colonização da Região Sul do Brasil - também foi outra iniciativa que 

caracteriza a estrutura fundiária brasileira, demarcando a predominância de minifúndio nos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em contraste com o domínio de grandes propriedades nas 

outras partes do Brasil. Outras ações como a Lei de Terra e a importância cartorial para a titulação de terras 

influenciaram estruturantemente o ordenamento fundiário brasileiro. Medidas como as ações de estímulo a 

lavoura cafeeira também foram relevantes no desenvolvimento agrário e agrícola ainda que fossem voltadas 

para o viés econômico.  

Mas é somente na década de 1930 que podemos falar de ações para o reordenamento agrário como 

política pública stricto senso, quando gradativamente, o tema passou a receber a atenção do Estado, 

passando a atuar diretamente na questão fundiária, a partir da ocupação e expansão da fronteira agrícola, por 

meio da criação de colônias e assentamentos de áreas de interesse para Reforma Agrária. Desde então, 

diferentes governos adotaram eixos de atuação para efetivar a fixação dos assentados nas áreas destinadas, 

muito mais a colonização, do que à reforma agrária, propriamente dita.  

No período do Estado Novo a preocupação dos militares com os “vazios demográficos” criou a 

Marcha para o Oeste, uma série de expedições para o conhecimento do centro-oeste brasileiro e em seguida 

as Colônias Agrícolas, com o objetivo de ocupar as regiões. São deste período a criação dos núcleos que 

hoje forma as cidades de Ceres(GO), Dourados(MS). 

Já no período do pós-guerra o papel do Estado para o desenvolvimento rural é notório, sobretudo 

sobre a concepção de estado desenvolvimentista e sobre o preceito do planejamento econômico. Neste 
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tempo percebeu-se que uma nova etapa na produção agrícola, protagonizada por uma versão ainda mais 

radical do modelo estadunidense, a Revolução Verde. As novas técnicas de produção aliaram-se à indústria 

química (fertilizantes e agrotóxicos), à automotiva (tratores e implementos) e à financeira (bancos), chegando 

a vastas áreas, com volumes expressivos de capital. Neste contexto, é perceptível um terceiro momento da 

relação entre o poder estatal e a tecnologia voltada para o meio rural no Brasil. Com as inovações advindas 

da Revolução Verde e a demanda internacional por commodities agrícolas no período, percebe-se, a partir da 

década de 1950 uma volta significativa do setor agroexportador, marcado por crises de abastecimento. 

(MELLO, 2011). 

As políticas criadas pelo Estado Novo seguem com relativa diminuição de intensidades até 1964, 

quando os anseios por Reforma de Base e o golpe militar promulgam o Estatuto da Terra (Lei n.º 4504, 1964) 

como uma das primeiras medidas da Junta Militar. Ao estabelecer a função social da terra3, o Estatuto da 

Terra ampara a desapropriação, no entanto, ainda restrita no âmbito das ações do Estado, sendo muitas 

vezes promovida como resultado da pressão e organização de movimentos sociais (a exemplo do 

Contestado, Ligas Camponesas, etc.). Enquanto ferramentas para a operacionalização da „reforma agrária‟, é 

criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em 1970, e a Empresa Brasileira de 

Assistência técnica e Extensão rural (EMBRATER). 

Somado a isso, as estratégias de desenvolvimento industrial adotadas foram justificadas pela 

“necessidade de „modernizar‟ o campo, de superar as estruturas arcaicas e as limitações associadas à vida 

rural e aos camponeses, mediante o estímulo à penetração e difusão de empresas agrícolas capitalistas” 

(GUANZIROLI, 2001, p. 16). Em muitas regiões indústrias de leite, empresas de produção de aves, suínos e 

a lavoura fumageira estimularam a inclusão dos agricultores na cadeia produtiva organizada, relegando seu 

papel à produção de matéria-prima em padrão industrial. Assim, observa-se um intenso processo de 

diferenciação horizontal (entre agricultores) marcado pela especialização produtiva, concentração de terras e 

de renda de algumas unidades de produção familiar, e, no reverso, a exclusão daquelas que não conseguem 

acompanhar o levante modernizante (e seletivo). Aos excluídos restaram duas opções: engrossar o levante 

rumo às cidades, na busca por emprego, ou resistir, utilizando redes informais de comercialização dos 

produtos excedentes destinados à subsistência. 

No paradigma neoliberal a inserção produtiva deste agricultor familiar é ainda mais marginal e a 

expansão do Agronegócio e sua escala de produção geraram a precarização e a desorganização de 

comunidades agrícolas. Os conflitos agrários e conflitos urbanos se agravam neste período e é da 

                                                      
3 A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente: 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 as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho 
entre os que a possuem e a cultivem. 
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reorganização dos Sem Terra, dos trabalhadores rurais em sindicatos e de agricultores familiares que 

ressurge a compreensão da necessidade de auto-organização para exercer pressão e revindicar por apoio do 

Estado. Neste período é significativo o sucateamento de órgãos estatais voltados para o atendimento de 

agricultores voltado para o mercado interno ao mesmo tempo em que se potencializaram órgãos do governo 

como Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) para atender exigências de grandes produtores voltados par ao comércio exterior. 

Não se vê, no entanto, empenho do Estado para incentivar a produção de excedente e sim de parte 

dos assentados mais organizados que se voltam para as suas redes de solidariedades para agregar valor e 

fugir de atravessadores. Por fim, com a inflexão da doutrina neoliberal e a ascendência do conceito de 

agricultura familiar  (Veiga, 1994; Abramovay, 1998) percebe-se ainda a preocupação com o desenvolvimento 

local e com o papel do Estado. Neste sentido o paradigma neodesenvolvimentista-localista tem como 

preocupação, inclusive econômica, a inserção produtiva de assentados e agricultores familiares, geração de 

emprego e renda, possam ser a “classe média do campo”, ou seja, produtores, mas também consumidores 

de bens e serviços.  

Desde a década de 1970 podemos perceber que o desenvolvimento do meio rural esteve 

condicionado a dinâmica urbana e aos interesses do capital financeiro. Ao rural coube a função de suporte do 

desenvolvimento industrial. Recentemente, por pressão de movimentos sociais, que o meio rural passa a 

ganhar outro olhar, principalmente com a perspectiva do desenvolvimento rural endógeno. 

 

3. OS IDEAIS DESENVOLVIMENTISTAS NOS PLANOS DE REFORMA AGRÁRIA 

Refletir sobre os ideais desenvolvimentistas em áreas de Reforma Agrária incita em começar com 

algumas perguntas: o que é desenvolvimento quando falamos em Reforma Agrária? Qual é o sujeito que tem 

poder de voz e de ação, de definição, ou melhor, trata-se de um desenvolvimento para quem? E, qual é a 

dimensão (econômica, social, ambiental etc.) que será priorizada ao longo do processo ou, de que tipo de 

desenvolvimento estamos falando? 

Na perspectiva do Estado, no Brasil, o desenvolvimento dos assentamentos é alcançado quando da 

transformação dos sujeitos sem terra em agricultores familiares. Seu resultado é expresso no acesso aos 

direitos e deveres previstos pelo exercício da cidadania que, de forma objetiva, representa a mudança de 

categoria na linha de financiamento para produção agrícola. Nessa perspectiva, a ênfase do “assentamento 

desenvolvido” é baseada no sujeito ou no grupo familiar. Emancipação de uma área a partir de mudança de 

categoria dos seus sujeitos que, para o Estado, perpassa pela disponibilização de infraestrutura, base de 

qualquer projeto ou programa desenvolvimentista: 
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Para o desenvolvimento propriamente de assentamentos, entendido como o ato de 
implantar, consolidar e emancipar, o INCRA lança mão de um método geral (ainda 
que vago), onde, basicamente, os assentados devem acessar à infraestrutura básica 
(estradas, água, luz) e aos créditos de instalação (modalidade apoio, dois mil e 
quatrocentos reais, e modalidade materiais de construção, cinco mil reais) (MELLO, 
2006, p. 165). 

A Norma de Execução 09, publicada em 2001, apresenta os requisitos de consolidação de um Projeto 

de Assentamento (PA):  

Art. 2º A consolidação dos projetos de assentamento integrantes do Programa de 
Reforma Agrária ocorrerá com o atendimento das seguintes ações: 
I – execução dos serviços de medição topográfica, que compreendem o perímetro e 
as parcelas individuais ou coletivas, cujo início é imediatamente posterior à 
aprovação do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento – PDA; 
II – disponibilização de recursos de apoio à instalação, quando for o caso, mediante 
aplicação de créditos destinados à aquisição de alimentação, ferramentas e outros 
implementos básicos; 
III – disponibilização de habitação para os beneficiários, através da existência de 
moradia no projeto, obtida via recursos para aquisição de material de construção, 
quando for o caso, ou por outros meios e fontes; 
IV – disponibilização da infraestrutura básica de interesse coletivo, compreendendo 
as vidas de acesso e internamente às parcelas, meios de acesso ao abastecimento 
de água para consumo humano e rede tronco de energia elétrica, entre outras 
consideradas indispensáveis à viabilização socioeconômica e sustentável do projeto; 
e 
V – outorga de título de domínio a pelo menos cinquenta por cento dos beneficiários, 
exceto para projeto agroextrativista – PAE e Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável – PDS, que está mantido o Contrato de Concessão de Uso – CCU, 
concedido inicialmente aos beneficiários (NE 09, 2001, p. 01 – grifos nossos). 

A elaboração do PDA se supõe participativa, cabendo ao coletivo beneficiado definir as principais 

linhas produtivas, as metas e as prioridades a serem atendidas, inclusive no atendimento da ATES. No 

entanto, há muitos casos em que os PDAs legitimaram um processo administrativo, sem necessariamente 

tornarem-se operacionais. Nestes casos, as decisões pouco orientam a implantação das infraestruturas 

físicas e do crédito produtivo, corroborando fato de “que o Estado prioriza os aspectos formais e quantitativos 

em detrimento dos aspectos qualitativos. E essa opção nem sempre é visível ou coerente com o discurso 

vigente” (ANDRADE, 2006, p. 262). 

Tal procedimento fomenta descrédito das famílias assentadas em relação ao planejamento e as 

ações estatais nos assentamentos. Além disso, outras questões contribuem para que a discussão sobre qual 

“concepção de desenvolvimento para o assentamento” seja colocada à margem do processo. Em pesquisa 

realizada por Mello (2006), são destacados a ação da assistência técnica, a letargia na liberação dos créditos 

de instalação e outras infraestruturas, inclusive o recurso destinado para viabilizar a produção, o PRONAF A 

que, em 48 assentamentos analisados (criados entre 1999 a 2002) a espera em média durou 326 dias. 

Problemáticas que levam o autor a concluir que o “processo de implantação de assentamentos apresenta 

diversos gargalos, fazendo com que, na prática, quase todos tenham sérias pendências para o 

prosseguimento de seu desenvolvimento” (MELLO, 2006, p. 168). 
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Portanto, o ideal de desenvolvimento de assentamento, na concepção do Estado, de certa forma, 

está restrito à disponibilização – ainda que precária e lenta – de infraestrutura básica e coletiva, sendo que 

um dos indicativos deste „desenvolvimento‟ é a classificação do sujeito, de beneficiário de reforma agrária 

para agricultor familiar. Reiteramos aqui a necessidade de monitoramento do desenvolvimento dos 

assentamentos que “deve avançar para proposição mais arrojadas, na forma de indicadores de 

desenvolvimento rural” (MELLO, 2006, p. 188). 

Essa conjuntura, aliada a limitação de recursos orçamentários, passa a exigir programas 

complementares visando superar os estrangulamentos e que se dedicam objetivamente ao “desenvolvimento” 

dos assentamentos, como é o caso do Programa de Consolidação e Emancipação (Autossuficiência) de 

Assentamentos (PAC4 - INCRA)  e do Programa Terra Sol (agroindustrialização e comercialização), dentre 

outros. 

No âmbito da academia, as concepções sobre desenvolvimento para assentamentos envolvem desde 

questões como infraestrutura até outras considerando soberania e autonomia, adentrando, portanto, no 

universo das relações sociais internas e dos assentamentos com a sociedade em geral. 

No estudo coordenado por Guanziroli (1998), os projetos de assentamentos que atingiram um “bom 

desenvolvimento” são aqueles que garantiram “para as famílias assentadas a geração de empregos e a 

produção de alimentos para a subsistência e obtenção de renda monetária” (GUANZIROLI, 1998, p. 07). O 

estudo ainda aproxima a ideia de desenvolvimento de assentamentos com o atendimento aos objetivos da 

Reforma Agrária, que poderiam ser avaliados a partir das condições em que os assentamentos efetivamente 

se encontram: “Isto é, como estão as famílias em relação aos fatores centrais que afetam o seu 

desenvolvimento, tais como quadro natural [...], infraestrutura produtiva [...], sistema de produção adotado, 

crédito, assistência técnica e o acesso em relação aos serviços básicos, como educação, saúde e moradia” 

(GUANZIROLI, 1998, p. 09). 

A abordagem de Leite et al. (2004) traz para discussão os impactos dos assentamentos, 

considerando elementos de cunho social, político e econômico. Tal perspectiva inaugura uma ideia mais 

abrangente sobre o processo de mudança social desencadeado a partir do assentamento, cujo “impacto 

proporcionado nos parece importante pela possibilidade de transformação de um amplo setor de „excluídos‟ 

em sujeitos políticos, novos atores em cena”. Além disso,  

Os resultados da pesquisa5 mostraram que o programa de assentamentos do Incra 

foi eficaz na promoção do desenvolvimento rural e  fixação do homem ao campo. [...] 
Apesar dos obstáculos infraestruturais e da relativamente baixa produtividade, a 

                                                      
4 O PAC voltado para assentamentos de Reforma Agrária é resultado de acordo entre o Governo Federal e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), executado via o INCRA.  O principal objetivo do Programa é consolidar e desenvolver os assentamentos 
para que sejam independentes e integrados ao segmento da agricultura familiar. 
5 Refere-se ao estudo patrocinado pela FAO, Guanziroli (2004). 
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pesquisa ressaltou a importância dos assentamentos no desenvolvimento de um 
setor de agricultura comercial (LEITE et al, 2004, p. 23 – grifos nossos). 

Aparece aqui a relação do assentamento com o mercado, via prática de uma „agricultura comercial‟. A 

dimensão produtiva e sua consolidação é um dos elementos centrais para a permanência das famílias e, 

portanto, „fixação do homem no campo‟ com geração de emprego e renda – ideias-chaves, mormente 

utilizadas para qualificar a ideia de desenvolvimento em regiões caracterizadas como „subdesenvolvidas‟. 

Essas considerações trazem provocações para o conceito de desenvolvimento aplicado aos 

assentamentos rurais: processos de mudança social, condições de vida, acesso, produção, fragilidades e ou 

potencialidades naturais e serviços básicos são algumas das noções que compõem a noção de 

desenvolvimento e que, mediante seu atendimento, promove-se também a viabilização da reforma agrária. 

Mas, quais são os assentamentos que atingiram tais condições? 

Sob o ponto de vista do Movimento Social, em especial o MST, o desenvolvimento ou, melhor, a 

consolidação dos assentamentos rurais tem ganhado significativa importância diante da conjuntura político 

social do país, na qual a luta pela Reforma Agrária passa a demandar outras dimensões, além do debate da 

estrutura fundiária. Um dos elementos que reforça a preocupação com a consolidação dos assentamentos é a 

compreensão de que não basta ocupar, é necessário produzir.  

Organização da produção, mediada pela organização social interna das famílias, tem sido o desafio 

colocado à estrutura política do Movimento. Nessa concepção, o desenvolvimento ou mesmo emancipação 

dos assentamentos perpassa pela infraestrutura e, principalmente, pela capacidade de organização política e 

social das famílias, base para a criação de um coletivo de resistência e de proposições produtivas alternativas 

àquelas sugeridas pelo mercado (como a produção individual de matérias-primas, aos moldes dos atuais 

sistemas de integração ou commodities).  

A última década foi marcada, no Brasil, por uma significativa mudança na conjuntura política e social 

do país, implicando necessariamente em uma revisão das linhas de atuação do MST. Se por um lado as 

perspectivas relativamente otimistas de crescimento econômico tem relegado um papel marginal à discussão 

sobre a concentração fundiária, por outro, esse crescimento não tem tido respaldo junto às camadas 

vinculadas a agricultura familiar, em especial aquela que ainda enfrenta dilema da produção de matérias-

primas, submissão às agroindústrias, a produção de commodities, dentre outros. Indica-se uma necessidade 

emergente de repensar o modelo de desenvolvimento para o meio rural, rediscutindo o papel destes sujeitos, 

vinculados ou não ao Movimento Social.  

Na ótima do MST, dentre algumas mudanças está a retomada da preocupação com qualidade de vida 

das famílias, a busca pela integração para além dos limites das áreas reformadas. Trata-se, 

fundamentalmente, do processo de construção de um desenvolvimento alternativo, tanto setorial quanto 
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global, e associado a ele uma nova relação com a sociedade em que os símbolos do MST (como a bandeira) 

sejam associados a um projeto viável social, econômica e ambientalmente:  

Uma outra frente, recém-ensaiada e que não depende só de nós [MST], é 
justamente começar a tratar o processo de desenvolvimento do meio rural como 
uma alternativa à cidade, como uma alternativa ao desenvolvimento geral da 
sociedade. (...)  
Vamos ter que construir esse desenvolvimento que sonhamos em nossos espaços 
(...). Estamos ainda em gestação, porque esse processo envolve o desenvolvimento 
de toda uma região, não só de um assentamento (STÉDILE e FERNANDES, 1999, 
p. 124-125). 

Trata-se da gestação e da viabilidade de outra lógica desenvolvimentista, baseada nos princípios da 

autonomia, de ideal comunitário, em que a grande propriedade, o uso de agrotóxicos, a dominação industrial 

da agricultura sejam dispensados, afinal: “é um modelo perfeitamente viável e economicamente mais barato 

tanto na produção quanto no consumo final e que é perfeitamente autossustentável. [...]”. Isso se inicia a 

partir da construção de outra relação com o mercado consumidor dos produtos da Reforma Agrária, a 

priorizar também uma nova simbologia entorno de signos como a bandeira do MST: “[...] daqui a 10 anos as 

pessoas olhem e lembrem aquela bandeira como produção”6. 

Portanto, dentre as ideias-chaves que passam a ser prioritárias estão às perspectivas de integração7, 

de geração de trabalho e renda, com consequente melhoria na qualidade de vida das famílias assentadas, 

são algumas das noções que caracterizam o desenvolvimento concebido pelo MST. Desenvolvimento cujo 

processo transforme o assentamento em um lugar, não somente de produção, mas de valorização da terra 

como fonte de vida e, fundamentalmente de novos saberes, de aprender a produzir, a beneficiar e a consumir 

ou comercializar. Essas temáticas serão recorrentes nos Planos Nacionais de Reforma Agrária, como 

veremos a seguir. 

 

3.1. Os Planos Nacionais de Reforma Agrária 

A começar, a Reforma Agrária deveria contemplar o que Souza Filho (2007, p. 69) define como “um 

instituto de reordenamento territorial, destinado a melhorar as condições de vida da população e a 

incrementar a produção agrícola”. Portanto, trata-se de um processo que ainda não ocorreu no meio rural 

brasileiro. Tivemos, antes disso, a colonização como uma ferramenta de realocação populacional e de mão 

de obra e, também, enquanto estratégia para a expansão da fronteira agrícola. 

Por tais questões, no Brasil, são recorrentes análises que versam sobre a temática da Reforma 

Agrária: ausência, ineficiência, falhas, resultados, etc. As polêmicas repercutem também na execução de 

políticas públicas, especialmente nos dois Planos de Reforma Agrária (1985 e 2003) que abrigam em si as 

                                                      
6 Trechos de fala de uma liderança política do MST no Estado do Rio Grande do Sul, durante realização de um Grupo Focal, pela 
coautora, para a pesquisa empírica da tese de doutorado (2011-2015), com apoio da FAPESP. 
7 Integração deve ser entendida com devidas ressaltas. Trata-se de integração com outros setores da sociedade que resguardam 
semelhanças a pauta política, social e econômica, como é o caso da agricultura familiar e de entidades civis organizadas. 
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contradições quanto às concepções sobre o papel da reforma agrária no desenvolvimento no campo 

brasileiro. Valadares et. al. (2011, p. 262) apontam alguns destes aspectos: 

O Programa de Reforma Agrária sempre enfrentou dificuldades para sua efetivação 
principalmente às relacionadas com a desapropriação de terras, contingenciamentos 
orçamentários, insuficiência de quadros técnicos, criminalização dos movimentos 
sociais, e mesmo o enfrentamento ideológico com setores sociais politicamente 
articulados e detentores de poder econômico, que empenham esforços para inibir as 
demandas e conquistas dos movimentos sociais rurais. 

Ao analisar o contexto do Governo Lula, no tocante a realização da reforma agrária e a amplitude 

desse processo, Heinen (s/d, p. 05) destaca que muitas das contradições têm a ver com a “[...] concepção do 

governo em relação à importância da reforma agrária, ao papel da distribuição de terras no processo de 

desenvolvimento socioeconômico do país. Trata-se de decisão política cuja implementação depende 

evidentemente do respaldo legal. Não basta, portanto a vontade política”. 

Deveras, não basta vontade política. Aliás, a ineficiência foi uma característica central nos dois 

planos, lançados em momentos históricos muito diferentes. O I Plano Nacional de Reforma Agrária, lançado 

em 1985, apresentava um discurso que considerava a Reforma Agrária como uma das “prioridades absolutas 

no contexto da política de desenvolvimento do País, caracterizando-se como programa da área social 

orientado para atender a população de baixa renda, migrantes ou moradores de zonas de tensão social e, de 

um modo geral, os produtores rurais” (I PNRA, 1985, p. 16). Nasceu com perspectiva de atender ao Estatuto 

da Terra, em que o acesso a terra por trabalhadores rurais e a mudança nas relações sociais de produção 

são características proeminentes. Para tal, por um lado o Programa defende a ocupação de “terras ociosas” 

e, por outro, garante a proteção à pequena e média propriedade, bem como àquelas consideradas como 

empresas rurais. 

Já, com o início do Governo Lula, criam-se novas esperanças para a efetiva realização da Reforma 

Agrária, no entanto, como destaca Heinen (s/d, p. 05): “O leque de alianças efetuado por ocasião do processo 

eleitoral, por si só já resultou na necessidade de abrir mão de determinadas propostas da plataforma política 

do  partido de Lula”. A começar,  

Alicerçado na visão de que a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura 
familiar são essenciais na implantação de um novo padrão de desenvolvimento para 
o meio rural, o 2º PNRA se propõe a mudar a estrutura agrária excludente, cujos 
dados apontam a mais alta concentração de terras do mundo. (HEINEN, s/d, p. 07). 

No entanto, a disputa por um programa de Reforma Agrária tem em seu encalço o embate, de pelo 

menos, dois modelos de desenvolvimento para o campo no Brasil: “um deles é defensor do “agribusiness”, 

modelo monocultor e agroexportador, do qual o governo precisa para aumentar o superávit primário e desta 

forma obter outros recursos para investimento na área social e pagar as suas dívidas” (HEINEN, s/d, p. 08). 

E, no outro modelo, os 

[...] defensores da reforma agrária como prioridade número um e alternativa para a 
produção viável do ponto de vista econômico, ambiental e social. Para estes, o 



15 

 
desenvolvimento rural sustentável passa necessariamente por uma reforma agrária 
que altere efetivamente a atual estrutura fundiária, excludente e mais concentrada 
do mundo, democratizando o acesso à terra e fortalecendo a agricultura familiar 
(HEINEN, s/d, p. 08). 

Outra característica relevante no II PNRA (2004-2007) é o forte apelo à dimensão territorial do 

desenvolvimento dos assentamentos rurais. A necessidade de incorporar esta dimensão vem alicerçada à 

ideia de que se faz necessário superar as estratégias isoladas e fragmentadas (relativo à desconexão entre 

as diferentes políticas públicas), voltadas para a consolidação das áreas reformadas. O território é 

compreendido, no discurso da política pública, em seu sentido de área, espaço físico, pois as ações previstas 

tendem a abordar a articulação com outros setores produtivos, inclusive da agricultura familiar, através de 

investimentos que permitam a interação entre eles, como é o caso da comercialização conjunta e da 

agregação de valor por meio do processamento de alimentos. Aliás, fala-se em agroindustrialização da 

produção dos assentamentos. 

Portanto, a articulação do par território-agroindústria implica no reconhecimento da agroindústria em 

sua capacidade de articular a produção, o processamento e a comercialização nos assentamentos e, dos 

assentamentos com as comunidades locais e regionais. A agroindústria passa a ser considerada como uma 

ferramenta de integração de um território que se pressupõe desarticulado e em conflito. 

No entanto, a expectativa em torno do “novo modelo de reforma agrária”, cuja inovação está na 

orientação de “fazer dos assentamentos espaços de produção e de qualidade de vida integrados ao 

desenvolvimento territorial” (II PNRA, 2004, p. 15), acabou sendo frustrada, relegando o novo modelo a um 

segundo plano diante da estratégia de desenvolvimento do campo baseado no modelo do agronegócio. 

Essas questões nos indicam a corroborar fato de que: 

No Brasil de hoje, o que vem fracassando na reforma agrária deve-se, antes de 
tudo, à inadequação dos instrumentos de políticas públicas ou da sua aplicação. A 
parte bem-sucedida do processo fundiário – primeiro, o fato de a reforma agrária 
existir, bem ou mal, mas em geral com resultados positivos – pode ser considerada 
como uma conquista dos movimentos sociais, inclusive do MST (SABOURIN, 2008, 
p. 25). 

 

4. AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS ÁREAS REFORMADAS E SEUS BENEFICIÁRIOS 

Uma análise da situação sobre a política de reforma agrária no Brasil passa por análise dos dados 

oficiais do INCRA. Desta forma, na Tabela 01 e 02 apresentamos alguns dados sobre o número de famílias 

assentadas e os projetos de assentamentos implementados. A partir destes, pode-se visualizar o baixo 

número de pessoas assentadas até 1994. Esses números começam a mudar, porém ainda ficam aquém da 

real necessidade das famílias sem terra no Brasil. Aliás, também são expressivas ainda as diferenças 

regionais. 
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Outro destaque interessante é a participação dos assentamentos criados no estado do Pará 

(Sr01+SR27+SR30). Se a Região norte responde com mais de 40% do total geral, o Pará responde por cerca 

de 20% do total nacional. Para se dimensionar a expressividade deste valor, todas as famílias assentadas na 

região sul são 5% do total de assentados no País. 

Quanto à área incorporada ao Programa de Reforma Agrária é significativa a área destina da para 

este fim até 1994.  Se o número de famílias representa apenas cerca de 5% do total, a área para Reforma 

Agrária até 1994 é de aproximadamente 18% do total dos 87,55 milhões de hectares desapropriados de 

forma geral. Em um raciocínio preliminar, precisando de maior rigor matemático se infere que proporção entre 

hectares pelo número de famílias atendidas vem se reduzindo significativamente. 

Se até 1994 temos uma média nacional de 279,33 hectares por família, ao final de 2011 os quase 90 

milhões de hectares desapropriados para reforma agrária, divididos pelas 12 mil famílias, gera uma média 

nacional de 70,89 hectares por família. Ressalvamos neste artigo que estes dados são preliminares e parte 

considerável do estudo sobre relação área por famílias deve levar em conta fatores regionais como o módulo 

rural médio de cada estado/ região, bem como o mercado de terras e o estoque de terras públicas. O que 

podemos identificar porém, é diminuição significativa dos lotes da reforma agrária. Tal tendência aponta, no 

que diz respeito à produção produtividade nos assentamentos, para uma maior interdependência da produção 

de assentados para com os seus vizinhos como forma de otimizar produção, como compras e uso coletivo de 

equipamentos, além da organização de estratégias para o beneficiamento e processamento dos produtos 

agrícolas ou pecuários, a fim de agregar valor à produção, gerar emprego e renda nos assentamentos. 

Um estímulo a esse processo, da parte do Estado, ainda que pouco expressivo, é o Programa Terra 

Sol, como parte do II PNRA, é elaborado em 2004 e passa a ser executado, a partir de 2006 com o nome de 

Projetos de Ação de Fomento a Agroindustrialização, a Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias, 

com objetivo de “propiciar o incremento de renda dos Projetos de Assentamento, através de atividades 

socioeconômicas sustentáveis, valorizando as características regionais, experiências e potencialidades 

locais” (NE nº 76, 2008, p. 02).  

As linhas de atuação do programa abarcam amplitude de atividades e apresentam preocupação com 

estímulo tanto da agroindustrialização, quanto da implantação de experiências agroecológicas, permitindo 

possibilidade de parcerias com instituições que possam auferir validade científica aos investimentos. O 

Relatório de Gestão do INCRA, referente ao exercício de 2004, apresenta,  de forma sucinta, alguns dos 

resultados alcançados pelo Programa: 



 

Tabela 01 – Dados do número de famílias assentadas – 2012 

 
 



 

Foram apoiados 150 projetos de agroindústrias e de rede de 
economia solidária em 791 assentamentos com investimento de R$ 
5,3 milhões. O Terra Sol, projeto de fomento à agroindústria, 
comercialização e atividade pluriativas, beneficiou 49.614 famílias em 
2004. Foram assinadas parcerias com o Ministério do Meio Ambiente 
para a criação de 11 Centro Irradiadores de Manejo de 
Agrobiodiversidade em projetos de assentamentos – CIMAS. Outras 
30 parcerias – com órgãos governamentais, prefeituras, instituições de 
pesquisas e universidades – estão em curso (INCRA, 2005, p. 19) 

Estas 49 mil famílias representam pouco mais que 6% do total de 805.107 famílias 

assentadas entre os anos de 1985 (I PNRA) e 2008 (INCRA, 2011). Portanto, o Terra Sol tem 

pela frente significativas possibilidades de ampliação e, principalmente, de qualificação de sua 

ação, considerando aplicação de recursos públicos em projetos que aufiram viabilidade 

econômica e social. 

Outra fonte de dados que aponta para uma tendência para a prioridade na 

agroindustrialização é que, o conceito de “assentamento consolidado” joga papel fundamental 

nas etapas de efetivação dos assentamentos. Em diagnóstico elaborado em 2012, o INCRA 

desenhou um novo procedimento a fim de reduzir de dez para sete anos o período para “(...) 

promover a sustentabilidade econômica dos assentamentos e dar ferramentas para os 

servidores que vão a campo (..) e (..) qualificar o processo de criação, consolidação e viabilidade 

econômica dos assentamentos, respeitando as suas peculiaridades, regionalismos e vocações 

econômicas”. (INCRA, 2012, s/p).  

Entre o desejo e a realidade, podemos dizer que há uma série de problemas de ordem 

burocrática ao rito pretendido, sobretudo no prazo para a obtenção. Este setor do INCRA conta 

com dificuldades quanto ao exercício da transparência, no que diz respeito ao uso dos Títulos da 

Dívida Agrária, sob pretexto de que a divulgação do valor negociado devido estimularia a 

especulação imobiliária, mas também com alto índice de questionamento judicial dos processos 

administrativos para a obtenção onerosa. Há que se ressalvar a ação do Estado, através do 

INCRA, pode estimular a inflação do mercado de terras, já que há uma opção política pela 

obtenção onerosa de terras, em detrimento do cumprimento à desapropriação por não 

atendimento a função social da terra. 

Neste contexto é interessante observar a inação da Autarquia no que se referia à 

polêmica de 2009 e 2010 relativa ao pleito dos movimentos sociais de revisão dos índices de 

produtividade previstos no Estatuto da Terra, demanda fortemente combatida pela bancada 

ruralista, em momento que, com a chamada “CPI da Terra” mostrou sua força política no 
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Congresso Nacional e no segundo e terceiro escalão da administração pública, sem contar a sua 

forte influência em setores do Judiciário. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos que há uma relação entre a concepção de desenvolvimento rural adotada em 

ciclos históricos e os seus reflexos nos modelos e paradigmas de reforma agrária no Brasil. 

Vimos ainda que, atualmente, a despeito do paradigma existente para o modelo de reforma 

agrária, a questão fundiária já não pode ser avaliada isolada da questão técnica. A burocracia e 

a judicialização da questão fundiária estão se mostrando entraves significativos para a produção 

agropecuária, mas, sobretudo os mecanismos de controle da comercialização como 

atravessadores, barreiras e instrumentos de controle fitossanitários têm se mostrado uns dos 

maiores desafios de agroindústrias que buscam produzir para o mercado interno. 

A questão agrária, apesar de sua importância histórica, continua sendo mal resolvida no 

Brasil. Apesar de algum esforço, da parte dos Governos nos últimos 10 anos, as ações 

realizadas a partir de políticas públicas ainda assumem caráter compensatório e uma ênfase 

pela sua importância social, tirando-lhes o caráter estratégico ao praticamente pormenorizar sua 

importância econômica em face aos incentivos à setores ligados à agricultura comercial, 

especialmente vinculada a agro energia e a produção de commodities.  
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