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Resumo: 
 
Este artigo se propõe a analisar o papel das ações de cadastro, registro e demarcação de terras nos 
programas agrários executados em países da América Latina segundo o Modelo de Reforma de Agrária 
de Mercado (MRAM) preconizado pelo Banco Mundial. Mais especificamente, são ressaltadas as 
implicações decorrentes da aplicação do referido modelo nas particularidades existentes nas formações 
sócioespaciais do Brasil, Colômbia, México e Guatemala. A Reforma Agrária de Mercado é um modelo 
promovido pelo Banco Mundial e aplicado em programas de países com grande concentração fundiária, 
como África do Sul, México, Colômbia, Guatemala e Brasil. Em linhas gerais, consiste na ação do Estado 
na transação da propriedade, realizada através de financiamento para compra e venda de caráter 
voluntário, em que os proprietários são pagos em valores de mercado e à vista. Neste modelo, não há 
desapropriações de propriedades improdutivas para fins de Reforma Agrária. A partir da identificação das 
principais linhas de atuação da agenda de políticas do Banco Mundial, o cadastro fundiário, baseado nas 
tecnologias da informação, é apontado como uma etapa comum e necessária para a materialização de 
diferentes programas orientados pelo MRAM, exigindo o entendimento dos processos de alteração nas 
formas existentes do cadastro de terras e as formas de apropriação ou domínio da terra para esses 
países. A propriedade fundiária é aqui assumida enquanto uma forma-conteúdo: ao mesmo tempo em 
que a propriedade fundiária diz respeito a uma lei, é também uma rugosidade e condiciona a 
implementação de determinados elementos materiais no território; inibe determinados usos e impõem 
relações de poder econômico, político e social sobre a terra. Assim, essas frentes de atuação 
identificadas neste estudo requerem mudanças nas legislações agrárias, permitindo condições legais e 
administrativas para fomentar o mercado de terras (e atração de capital para o campo), incluindo nesse 
conjunto de medidas aquelas que envolvem o cadastro, registro e demarcação de terras. Para isso, será 
necessário distinguir as racionalidades existentes no modelo de reforma agrária de mercado preconizado 
pelo Banco Mundial e a reforma agrária conduzida pelo Estado como política pública redistributiva de 
terras (baseada na função social da propriedade e na desapropriação), relacionando o cadastro de terras 

com as demais ações das políticas agrárias executadas. 
 
1) A agenda para a implementação do Modelo de Reforma Agrária de Mercado (MRAM). 
  

A análise das políticas orientadas pelo Modelo de Reforma Agrária de Mercado (MRAM) 

e suas implicações na América Latina requer a compreensão das particularidades existentes nas 

relações históricas de propriedade fundiária e nas diferentes formações sócioespaciais. A 

reforma agrária de mercado é caracterizada pelo financiamento para compra e venda de terras 

de forma voluntária entre agentes privados, sem que ocorra a desapropriação gerando 

conseqüências sociais perversas. São requeridas mudanças nas legislações agrárias, permitindo 

condições legais e administrativas para fomentar o mercado de terras (e atração de capital para 

o campo), incluindo nesse conjunto de medidas aquelas que envolvem o cadastro, registro e 
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demarcação de terras. Torna-se necessário distinguir as racionalidades existentes no MRAM e a 

reforma agrária conduzida pelo Estado como política pública redistributiva de terras (baseada na 

função social da propriedade e na desapropriação).  

As duas últimas décadas foram marcadas pelo aumento das ações do Banco Mundial 

voltadas a implantar políticas públicas agrárias em países da América Latina, Ásia, África e do 

leste europeu. A distribuição geográfica da política agrária do Banco Mundial ocorre, segundo 

dados sistematizados por Suarez (2005) apud Pereira (2006) entre 1990 e 2005, em 32 países 

que somavam 45 operações de crédito para projetos voltados a políticas fundiárias. Segundo 

esses autores, a maior concentração desses projetos, encerrados ou em andamento, está nos 

países da América Latina e Caribe (33,3% do total). No Brasil, programas de responsabilidade 

do governo federal iniciaram sua execução seguindo o Modelo de Reforma Agrária de Mercado 

desde 1997 (e ainda vigentes), como, por exemplo, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, 

Banco da Terra e Cédula da Terra. 

De acordo com relatório que apresenta a atual política agrária e suas estratégias 

(BANCO MUNDIAL, 2003) é desejável que sua política seja adotada por um maior número de 

países ou governos subnacionais em projetos específicos. O aporte de recursos dessas 

operações de crédito aumentou gradativamente (BANCO MUNDIAL, 2003; PEREIRA, 2006) 

assim como em outros projetos para zonas rurais, passando de 5 bilhões de dólares no ano 

(fiscal) de 2002 para mais de 7 bilhões de dólares em 2004 (FIAN, 2007). 

A Reforma Agrária de Mercado é um modelo promovido pelo Banco Mundial (SAUER, 

2004, 2006; PEREIRA, 2010) aplicado em países em desenvolvimento com grande 

concentração fundiária, inclusive o Brasil, reconhecido internacionalmente pelos problemas 

históricos de distribuição de terras (CAVALCANTE & FERNANDES, 2008: 21). Neste modelo, 

não há desapropriações. O Estado atua na operacionalização do acesso terra através de 

financiamento para compra e venda de caráter voluntário, em que os proprietários são pagos em 

valores de mercado e vista. Consiste na elaboração de políticas agrárias em consonância com 

medidas neoliberais.  

De acordo com Fernandes (2000, 2010), os principais elementos da questão agrária são 

o conflito pela terra e a contradição estrutural do capitalismo (produzindo a concentração da 

riqueza e a expansão da miséria), produtora das desigualdades decorrentes, segundo Martins 

(1981), da sujeição da renda ao capital. Na década de 1990, a corrente teórica sobre o problema 

agrário, denominada como paradigma do capitalismo agrário (ABRAMOVAY, 1992), colocou em 

evidência a questão agrária como supostamente insolúvel no capitalismo, exigindo então a 

integração ao mercado dos pequenos agricultores e daqueles que buscavam o acesso terra.  



Nesse contexto, se insere a chamada reforma agrária de mercado. O MRAM atua em 

duas frentes simultâneas e complementares: a) defendido pelo Banco Mundial, caracteriza-se 

pela ao do Estado na transação patrimonial, realizada por intermédio de um financiamento para 

compra e venda de caráter voluntário entre agentes privados (BORRAS, 2004) sem que ocorra a 

desapropriação; e b) promoção da crítica da Reforma Agrária executada pelo Estado e baseada 

na desapropriação. Esse entendimento pode ser apreendido a partir de Christiansen & Van Den 

Brink (1994), Deininger & Binswanger (1999), Deininger (2001) e Banco Mundial (2002a).  

A agenda de políticas agrárias do Banco Mundial pode ser agrupada em suas principais 

linhas de atuação: i) incentivo às relações de arrendamento e compra e venda de terras; ii) 

privatização e individualização de direitos de propriedade (coletivas ou estatais); e iii) 

privatização de terras públicas e comunais. Essas frentes de atuação requerem mudanças nas 

legislações agrárias, permitindo condições legais e administrativas para fomentar o mercado de 

terras (e atração de capital para o campo), incluindo nesse conjunto de medidas aquelas que 

envolvem o cadastro, registro e demarcação de terras. Rosset (2004) apresenta uma 

sistematização das políticas agrárias de diferentes países, que seguem uma sequência de 

ações: a primeira etapa envolve a titulação, registro e mapeamento da terra, como apresentado 

na Figura 1.  

 

Figura 1: Etapas de reformas das políticas agrárias do Banco Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rosset (2004: 18) 

 

 

 As implicações analisadas das políticas agrárias sistemáticas promovidas pelo Banco 

Mundial para o Brasil e para a América Latina apontam que, além de seu caráter neoliberal, 

ignoram as particularidades de cada formação sócioespacial (SANTOS, 1977). 



Foi a partir da identificação das principais linhas de atuação da agenda de políticas do 

Banco Mundial que o cadastro fundiário georreferenciado, baseado nas tecnologias da 

informação, pôde ser evidenciado como uma etapa necessária para a materialização de 

diferentes programas orientados pelo MRAM, exigindo a investigação sobre as alterações 

realizadas no cadastro de terras e as novas formas de apropriação ou domínio da terra para a 

América Latina. Faz-se premente distinguir as racionalidades existentes no modelo de reforma 

agrária de mercado preconizado pelo Banco Mundial e a reforma agrária conduzida pelo Estado 

como política pública redistributiva (baseada na função social da propriedade e na 

desapropriação), relacionando o cadastro de terras com as demais ações das políticas agrárias 

executadas.  

 

2. A centralidade do cadastro de terras (georreferenciado) na execução dos programas. 
 

 O georreferencimento (ou as reformas e adequações dos cadastros de terras) apontado 

como uma etapa necessária para a implementação da chamada reforma agrária de mercado, 

sendo possível evidenciar a centralidade do papel do cadastro para ações de reforma agrária 

que seguem o MRAM (SANJAC & LAVANDENZ, BANCO MUNDIAL: 2002: 02-03). Dentre os 

possíveis exemplos na América Latina em que o Banco Mundial atuou nas ações de cadastro, 

registro e demarcação de terras, podem ser citados: Programa de Cadastro de Terras e 

Regularização Fundiária, no Brasil; Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC), no 

Equador (FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRICOLA, 2005); Plan 

Nacional de modernización de los registros de propiedad y catastro, executado pelo Centro 

Nacional de Registros, em El Salvador (Banco Mundial, 2002b: 03-04); Proyecto Nacional de 

Administración de Tierras (PNAT), na Bolívia (VALDIVIA, 2002).  

O cadastro de terras assume um papel fundamental para a execução das políticas 
agrárias que seguem o MRAM, como pode ser apreendido no texto apresentado no Taller 
Regional “La administración tierras: um nuevo paradigma para un antiguo problema”: 

 
Atualmente, praticamente não há dúvida de que estabelecer um sistema 
efetivo e eficiente de administração de terras é uma questão chave para 
muitos países em desenvolvimento e de economias de transição. A 
administração de terras poderia ser considerada como um conjunto de 
serviços que auxilia a transformar o sistema de posse de terras de um 
determinado país em normas aceitas socialmente e operacional (com 
capacidade de registro e transferência). A provisão de serviços de 
administração de terras, deste modo, deveria ser considerada um elemento 
fundamental para uma segurança sólida e duradoura da posse e do bom 
funcionamento dos mercados de terrasi (SANJAC & LAVANDENZ, BANCO 
MUNDIAL: 2002: 02-03). 

 



 A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação aponta que a alta 

dos preços dos alimentos ocorridas nos últimos anos da década passada decorre, inclusive, do 

acesso limitado aos alimentos (FAO, 2009), embora o referido órgão também aponte que seja 

reduzido o número de países com produção e oferta de alimentos insuficientes (FAO, 2009: 

122). Gonçalves & Alentejano (2009) ressaltam que o contexto de alta dos preços dos alimentos, 

acentuado desde 2008, e o aumento pela demanda de biocombustíveis resultam em uma maior 

demanda por terras, trazendo assim implicações na problemática agrária, como o aumento do 

preço da terra. A demanda por terras também têm acarretado no aumento de conflitos 

envolvendo populações tradicionais no Brasil (indígenas, quilombolas, castanheiros, 

faxinalenses, seringueiros entre outros) por conta de expulsão desses grupos de suas áreas 

tradicionalmente ocupadas.  

 Dentre os países que detêm a maior disponibilidade de terras agricultáveis, estão 

aqueles que possuem destaque na execução de programas de ações de adequação do cadastro 

de terra e contemplados pela reforma agrária de mercado. Essa condição de disponibilidade de 

terras, podendo exercer a função de “estoques de espaço para apropriação futura” (MORAES, 

2004: 70) no atual contexto de aumento pela demanda de terras, “requalifica o Brasil na divisão 

internacional do trabalho, por ser o país dotado ainda de vastos fundos territoriais” (MORAES, 

1999: 47). 

O processo que envolve cadastro, registro e titulação de terras pode atender à forma 

legítima da retomada de terras devolutas, apropriadas e/ou utilizadas indevidamente. Todavia, se 

empregado a processos de assentamento em domínios duvidosos ou em situação de conflito e 

combinado com a titulação alienável, poderá significar a possibilidade de legitimação da 

ocupação indevida de terras públicas. 

 

 
 
3. Algumas implicações da reforma agrária de mercado para a América Latina: outros 
usos latentes para os cadastros de terras. 
 
 Há diversos relatos de cenários semelhantes de vulnerabilidade de territórios que 

tiveram programas orientados pelo Banco Mundial. Como na Indonésia, expostos por Rosset 

(2004), envolvendo a titulação de terras e os conflitos decorrentes; na Tailândia, com o 

Programa de Titulação da Terra iniciado na década de 1980 e os conflitos originados com o 

mercado de terras a partir da apropriação indevida de terras utilizadas por comunidades de 

pequenos agricultores (LEONARD & AYUTTHAYA, 2004); na privatização de terras comunais no 



México, envolvendo a titulação individual dos ejidos, evidenciados por Tanaka (2004); no 

mercado de terras criado na Colômbia a partir de 1995, restrito a um conjunto de propriedades 

médias fora do circuito do mercado de terras de melhor localização e qualidade 

(MONDRANGON, 2003);  e no mercado de terras criado na década de 1980 no Zimbábue 

(LEBERT, 2004).  

 Os programas que seguem o MRAM têm no cadastro de terras um elemento da 

densidade técnico-informacional do espaço geográfico que evidencia as novas formas de uso, 

organização e regulação do território. Para que essa interpretação seja operacionalizada, o 

espaço geográfico é entendido como a transformação do meio pelo trabalho, um híbrido de 

formas de materialidades e de formas de ações. Segundo Santos (1996: 19), o espaço 

geográfico pode ser entendido como um “conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações”. O conjunto de ações envolvidas na 

agenda da política agrária do Banco Mundial envolve um conjunto de normatizações para a sua 

materialização em cada país. Contudo, há diferentes estágios de sua materialização e os 

eventos são realizados nos lugares de diferentes formas e com temporalidades distintas para 

cada formação sócioespacial.  

O cadastro de terras pode revelar um dos aspectos da forma e do papel que a 

informação assume no atual período técnico-científico e informacional (SANTOS, 1996). Os 

dados pelos órgãos do Estado que administram os sistemas de cadastros têm sido elaborados 

com financiamento parcial do Banco Mundial e constituem-se em uma informação não banal. 

Seu caráter fragmentado dificulta a inteligibilidade de um dos aspectos materiais do uso do 

território e permite ações por diferentes agentes que fazem uso dessa condição, nas diversas 

políticas públicas que contemplam as ações de cadastro, demarcação, titulação de terras (tanto 

públicas como privadas), mercado de terras e reforma agrária. 

O cadastro, portanto, é um elemento da densidade técnico-informacional e uma norma 

que orienta novas formas de uso, organização e regulação do território. Baseado nos sistemas 

técnicos atuais, pode representar uma reação ao processo histórico de concentração fundiária 

nos países da América Latina, colocando em evidência as particularidades da propriedade nas 

diferentes formações sócioespaciais. A propriedade fundiária pode ser tomada como uma forma-

conteúdo que se concretiza território. Ao mesmo tempo em que diz respeito a uma lei, é também 

uma rugosidade e condiciona a implementação de determinados elementos materiais no 

território; inibe determinados usos e impõem relações de poder econômico, político e social 

sobre a terra. Segundo Santos (1996: 83),  

 



a idéia de forma-conteúdo une o processo e o resultado, a função e a forma, 
o passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural e o social. Essa idéia 
também supõe o tratamento analítico do espaço como um conjunto 
inseparável de sistemas de objetos e sistemas de ações.  

 
Assim, a forma-conteúdo assume particularidades na formação sócioespacial. No caso 

brasileiro, podem ser mencionadas as particularidades como o coronelismo, clientelismo, 

formação de latifúndio, ação de grileiros e empresários rurais.  

As implicações das políticas agrárias sistemáticas preconizadas pelo Banco Mundial 

executadas nos países da América Latina, além de seu caráter neoliberal, ignoram as 

particularidades de cada formação sócioespacial (SANTOS, 1977), em especial em relação 

formação da propriedade privada, mas também em relação a outras formas de acesso terra 

(mediante, por exemplo, títulos inalienáveis). A formação sócioespacial brasileira apresenta 

particularidades que devem ser consideradas em qualquer política agrária, tais como as formas 

ainda existentes de coronelismo (VAINER, 2007), clientelismo, alta concentração fundiria, ao de 

grileiros e empresários rurais. Essas particularidades (que também incluem os movimentos 

sociais e grupos de populações atingidas) remetem identificação das alianças consolidadas entre 

os agentes envolvidos, sendo pertinente considerar a concepção de regulação híbrida do 

território (ANTAS JUNIOR, 2005) como forma de expressar a ingerência de organismos 

internacionais como constatadas nas relações de propriedade fundiária no Brasil, no México, na 

Guatemala e na Colômbia. 

 No Brasil, podem ser apontados os Programas Cédula da Terra, Banco da Terra e 

Crédito Fundiário (ESTEVES, 2010). Segundo Buainain et al. (2000, 2003), a expressiva adesão 

ao Cédula da Terra se deu em função de ser a única alternativa de acesso à terra aos 

trabalhadores rurais contemplados. Porém, grande parte dos imóveis comprados estavam 

abandonados ou subutilizados (PEREIRA, 2004). No Programa Crédito Fundiário, foram 

adquiridas propriedades acima de 15 módulos fiscais, adquirindo-se, inclusive, latifúndios 

improdutivos e passíveis de desapropriação (SAUER, 2004). 

 No México ocorreu a privatização de terras comunais, envolvendo a titulação individual 

dos ejidos, como evidenciados por Tanaka (2004). De acordo com Pereira (2010), o 

arrendamento de terras adquiridas pelo MRAM na Guatemala foi estimulada pelo governo 

central; na Colômbia, as desapropriações foram interrompidas em 1996, restando apenas as 

compras de terras pelo Estado e o MRAM. 

No que tange às populações da América Latina que respondem por grande diversidade 

cultural e étnica, cabe apontar que a questão sobre o domínio fundiário não foi completamente 

solucionada. No caso brasileiro, o pluralismo jurídico, conforme definido por Antas Júnior (2005), 



que garantiu o reconhecimento de direitos étnicos na Constituição de 1988 (como as populações 

indígenas e os remanescentes de quilombos), carece ainda de instrumentos eficazes e capazes 

de assegurar a delimitação, demarcação e titulação de suas terras denominadas como 

“tradicionalmente ocupadas”. A apropriação formal de terras baseada no direito à propriedade 

definitiva (para os quilombos) e na posse permanente (para os indígenas) permanece como uma 

lacuna a ser preenchida no interstício existente entre as disposições constitucionais e as 

estruturas administrativas existentes no Brasil, aqui denominado como interstícios 

constitucionais.  

 

Considerações Finais: 

 

 O cadastro de terras pode revelar um dos aspectos da forma e do papel que a 

informação assume no atual período técnico-científico e informacional (SANTOS, 1996). Os 

dados dos órgãos estatais que administram os sistemas de cadastros têm sido elaborados ou 

reestruturados com financiamento parcial do Banco Mundial, podendo assim ser apontadas duas 

situações decorrentes das alterações nos cadastros fundiários: i) o caráter fragmentado e com 

informações parciais sobre a estrutura fundiária e sobre a respectiva situação jurídica de cada 

modalidade de uso das terras em cada país possibilita que diferentes agentes façam uso dessa 

condição nas ações de registro, titulação de terras tidas como inalienáveis e fomento de 

mercado de terras mesmo em áreas de reconhecida concentração fundiária; e ii) o não 

cumprimento da função social da propriedade, presente nos direitos constitucionais e códigos 

civis, dificultando o acesso à terra pela desapropriação e mantendo as concentrações fundiárias 

existentes. As particularidades de cada formação sócioespacial (SANTOS, 1977) relacionadas 

aos cadastros de terras e programas de reforma agrária de mercado existentes podem levar à 

identificação das alianças consolidadas entre os agentes envolvidos.  

Dessa forma, fica evidente a relação existente entre a regulação e o uso da propriedade 

privada (e outras formas jurídicas existentes de posse, ocupação ou usufruto particulares de 

cada formação sócioespacial) e as ações sistêmicas da política agrária do Banco Mundial, em 

especial aquelas que envolvem o cadastro rural, possíveis pela difusão técnica dos componentes 

que integram os denominados cadastros técnicos multifinalitários (LOCH, 2007). 

 Os programas de reforma agrária de mercado têm sido apresentados com a justificativa 

de reduzir a pobreza mediante o rápido acesso à terra de forma não conflituosa.Os mecanismos 

supostamente mais ágeis e eficazes que os da desapropriação foram apontados como capazes 

de diminuir os conflitos no campo e reduzir as desigualdades sociais. No entanto, esses 



programas que atendem às propostas preconizadas pelo Banco Mundial estimulam o mercado 

de terras onde não existiria se fosse devidamente aplicado o instrumento de desapropriação e 

fazendo cumprir a função social da propriedade. Além disso, reduz o papel do Estado na questão 

agrária, seja do ponto de vista político como também financeiro, ao descentralizar a política de 

reforma agrária e a execução assentamentos. 

 Há uma coordenação das ações verticais e hierárquicas do Modelo de Reforma Agrária 

de Mercado do Banco Mundial na qual o Estado exerce um papel fundamental na concreção 

material de suas políticas nos diferentes territórios.  Cabe destacar, assim, nas etapas 

posteriores às adequações dos cadastros de terras e a necessidade de compreensão das 

particularidades das diferentes formações sócioespaciais, em especial em relação à propriedade 

privada, mas também em relação a outras formas de acesso à terra, correspondentes aos títulos 

inalienáveis. O seu emprego demonstra que cada vez mais, existe uma dependência de 

sistemas técnicos capazes de responder às demandas criadas por racionalidades de novas 

formas de organização do território. Cabe-nos fazer a crítica dessa forma instrumental e tornar 

inteligível as possibilidades de o uso dos cadastros de terras existentes. 
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