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l. INTRODUÇÃO 

1.1. Reforma Agrária e Recursos de Capital 
 
Enquanto meio fundamental da política agrária, a reforma agrária é a ação dos poderes 
públicos dirigida para obter a redistribuição dos recursos produtivos. Isto se consegue 
através da execução de um  conjunto de medidas orientadas para lograr a abertura 
rápida e massiva do acesso aos recursos produtivos (terra, água, capital) para uma parte 
significativa da população agrícola ativa. (DELGADO, 1966). 

Portanto, a reforma agrária deve ser acompanhada, infalivelmente, por uma política de 
desenvolvimento agrícola, compreendendo muitos aspectos como preços, rendas, 
assistência técnica, crédito e educação. Os planos de desenvolvimento agrícola e as 
políticas econômicas para a agricultura são, pois, o complemento indispensável da 
reforma agrária , visto que não se trata de redistribuir só a terra e de abandoná-la em 
seguida aos agricultores, o que só conduziria, em função de suas misérias e de seus 
atrasos, a que posteriormente outros mais poderosos economicamente reconcentrassem 
essas terras em suas mãos. (CHONCHOL, 1966). 

A complexidade da redistribuição da terra leva a ter a reforma agrária como um 
processo de alto custo para os países, não pela terra que hão de pagar, senão que por 
tudo o que há de se fazer sobre ela para possibilitar o desenvolvimento das massas 
camponesas que a recebem. É preciso considerar recursos vultosos em forma de crédito 
para ir se constituindo o capital de operação dos novos produtores rurais. 

Além disso, a reforma do regime de posse da terra e a organização da comunidade 
supõem melhorias simultâneas na educação rural, nas práticas de higiene e moradia, 
assim como na organização e comercialização da produção. (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1966). 

Apenas para exemplificar, no processo da reforma agrária italiana, onde se 
redistribuíram 800.000 ha, o custo total foi de US$ 1.300 milhões, dos quais uma 
mínima parte se gastou na desapropriação da terra e a grande parte em capital social, em 
capital produtivo e em capital de operação.  (CHONCHOL, 1966). 
                                            
1 Pesquisa em andamento com recursos provenientes das seguintes fontes financiadoras: FINEP, BID, 
FAPESP, INCRA, CNPq. Colaboram na pesquisa os seguintes estagiários,  alunos do curso de 
Agronomia da FCAV/UNESP - Câmpus de Jaboticabal: Emerson Iossi, Luciane Meire Ribeiro, 
Michelle de Andrade Salles e Wagner Carvalho Blank. 
2 Professores da UNESP, Câmpus de Jaboticabal. Endereço para correspondência: Rodovia Carlos 
Tonanni, km 5; Fone (016)323.2500 R. 228; Fax (016) 322.4275; CEP 14.870-000; Jaboticabal; Estado 
de São Paulo, Brasil. 
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Organismos internacionais, como IICA, BIRD, BID estimam os custos do assentamento 
de um família ao redor de US$ 30 mil. Esse valor estaria proporcionalmente dividido 
em 1/3 para o pagamento da terra e 2/3 para o financiamento da manutenção do 
assentado e para o suporte da produção. (SILVA, 1985).  

  

 

1.2. A Agricultura Familiar 
 
A base social do desenvolvimento agrícola em todos os países capitalistas centrais - 
Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão e, mais recentemente, Tigres 
Asiáticos - é formada por unidades produtivas onde a gestão, o trabalho e as regras de 
sucessão patrimonial são predominantemente familiares.  

Que o peso social (medido em número de estabelecimentos ou de imóveis) da 
agricultura familiar seja majoritário, ninguém ignora. O problema é que, com 
freqüência, supõe-se que este peso social seja apenas a contrapartida de uma expressão 
econômica insignificante. E é justamente esta a particularidade da estrutura agrária do 
capitalismo avançado: embora as unidades produtivas tendam a crescer em termos de 
dimensão econômica e territorial, elas continuam se apoiando fundamentalmente no 
trabalho da família. (FAO/INCRA, 1996). 

Um dos estudos que procurou medir o peso econômico das unidades em que predomina 
o trabalho familiar nos Estados Unidos foi realizado no início dos anos 70 e mostrou 
que, àquela época (quando a agricultura americana já era extremamente poderosa), dois 
terços do valor da produção vinham de unidades em que o trabalho familiar era 
dominante (NIKOLITCH, 1972). Pesquisa realizada em 6.000 unidades de produção em 
24 áreas da Europa Ocidental, em 1987, mostra que em somente 7% das unidades 
pesquisadas a família entra com 25% ou menos do conjunto do trabalho utilizado. Em 
59% dos estabelecimentos, o trabalho familiar corresponde da 75% ou mais de todo o 
esforço produtivo. Se forem levados em consideração apenas aqueles 30% dos 
estabelecimentos responsáveis pela maior parte da oferta, em quase metade deles a 
família contribui com mais de três quartos do trabalho total (MACKINNON et al, 
1991). 

O que a experiência do capitalismo avançado mostra é que na agricultura, 
contrariamente ao que ocorre em outros setores econômicos, o aumento da escala 
produtiva e mesmo da concentração econômica não conduz a uma ampliação do 
assalariamento e se apóia fundamentalmente no esforço da própria família. 

1.3. Os Caminhos Brasileiros 
O aumento da pressão social pela reforma agrária e o empenho do Governo em remover 
os obstáculos jurídicos, administrativos e políticos que impedem sua aceleração, 
colocam a sociedade brasileira diante de um desafio crucial: como fazer com que o 
acesso à terra represente - mais do que o alívio momentâneo de tensões localizadas - um 
meio durável capaz de abrir o caminho da emancipação social a uma parte significativa 
das populações rurais que vivem hoje em situação de pobreza extrema? 
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A reforma agrária não é uma finalidade em si mesma. Ela é um meio para o 
fortalecimento da agricultura familiar. Apóia-se, portanto, na premissa de que esta 
forma produtiva representa, tanto para os beneficiários como para o próprio País, o 
melhor caminho para a incorporação ao patrimônio produtivo nacional das superfícies 
agrícolas que se encontram hoje sub-utilizadas. (FAO/INCRA, 1996). 

Restringindo nossas considerações ao período pós-1964, é possível resumir a história 
institucional dos organismos encarregados da política fundiária brasileira dizendo que 
eles mostraram avanços e recuos. Iniciando com o Governo Castello Branco, o Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) aparece com toda a energia que lhe imprimia o 
Estatuto da Terra - diploma inovador em meio ao mundo conservador em que foi 
gestado - como a primeira lei brasileira de Reforma Agrária. Diretamente subordinado 
ao Presidente de República, tinha o IBRA ainda dois grandes mecanismos de 
legitimação: seu presidente  precisava de aprovação do Senado Federal e suas dotações 
tinham vinculação compulsória no orçamento da União. Além disso, o IBRA era 
encarregado de executar apenas a Reforma Agrária, ficando a cargo de um outro órgão, 
o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA), as atividades de colonização, 
extensão rural e outras. Buscava-se, com isso, separar rigidamente a mudança estrutural 
de outras atividades do tipo assistencial e fomentista, próprias de um política agrícola 
convencional. (SILVA, 1987). 

Mesmo com esse equipamento institucional, não se pode dizer que o IBRA realizou 
avanços concretos no processo de redistribuição de terras. Atravessou inoperante o 
período Costa e Silva e transformou-se em Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) logo no início do período ditatorial do general Emílio Garrastazu 
Médici. Ao fundir o IBRA e o INDA, ambos vitimados por longas e graves crises, 
Médici desferiu diversos outros rudes golpes na Reforma Agrária: priorizou, em 
detrimento da Reforma, a colonização; atrelou o Instituto ao Ministério da Agricultura e 
extinguiu as verbas de alocação compulsória. O INCRA tornou-se então a instituição 
ideal para Geisel, Figueiredo e seus ministros arquivarem a Reforma por um longo 
período. 

Com esse passado, o Presidente José Sarney apresentou-se em dúvida quanto à sua  
decisão na área da Reforma Agrária: como cumprir, começando pelo mecanismo 
institucional, a promessa de Tancredo de realizar a Reforma segundo o Estatuto da 
Terra? Nasce daí o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), aprovado pelo Decreto 
nº 91.766, de 10.10.1985, e executado no período de 1985/1989. 

A proposta de financiamento da produção agrícola dos assentamentos fora encetado no 
PNRA. O processo de execução da reforma agrária orientou-se de acordo com um 
conjunto de programas que assumia funções e graus hierárquicos diferentes, mas que 
apresentava  complementaridade e interdependência. O crédito rural estava 
compreendido entre as políticas de apoio à produção e à comercialização, onde 
textualmente encontrava-se as seguintes justificativas e propósitos:    
  

O Crédito rural, nas áreas prioritárias de Reforma Agrária, será ajustado aos 
objetivos específicos do Plano, visando a assegurar aos pequenos agricultores, 
inclusive através de suas formas associativistas, o pleno e fácil acesso aos recursos. 



 4

A criação de um Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária (PROCERA), 
dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural, deverá contemplar os seguintes 
propósitos: 

• Normas específicas de crédito para os beneficiários da Reforma Agrária e suas 
organizações; 

• Captação de recursos e o controle das aplicações de crédito rural; 
• Condições favorecidas nas cobranças de encargos financeiros das operações 

creditícias  amparadas pelo Programa; 
• Operações de crédito independentemente de garantia real. 

Em ação conjunta MIRAD/INCRA e Banco Central, serão adotadas as medidas 
necessárias à formulação desse programa, cujas normas deverão observar, entre 
outras, as seguintes condições: 

• prioridade creditícia à produção de alimentos básicos; 
• preferência à contratação do crédito com cooperativas de produção ou outras 

formas associativas dos beneficiários; 
• adoção de procedimentos simplificados para a concessão de crédito; 
• cobertura creditícia integral para custeio e investimento; 
• extensão dos mecanismos de incentivos semelhantes aos introduzidos pelo 

Decreto-lei nº  2.032, de 9.7.83, aos assentados; 
• participação do sistema EMBRATER nas etapas de planejamento e supervisão 

técnica do crédito. (PNRA, 1985:38-9) 
Através do voto 46/86 do Conselho Monetário Nacional é proposto a instituição do 
Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária (PROCERA). Na sua exposição 
de motivos, como finalidade de consecução dos objetivos e metas do PNRA, o voto 
depreende a exigência de normas operacionais e recursos específicos de crédito para 
que se possa assegurar a efetiva implantação dos projetos de assentamento, propiciando, 
em conseqüência, a formação de novos produtores - individuais ou em formas 
associativas - devidamente emancipados, capazes de se beneficiarem, oportunamente 
nos diferentes instrumentos da política de desenvolvimento rural,  inclusive do crédito 
rural regular, a serem acionados pelo Poder Público, uma vez organizados e 
consolidados tais assentamentos. 

Dentro dessa linha de raciocínio, o crédito no processo de Reforma Agrária reveste-se, 
também, de caráter marcantemente educativo e a totalidade de suas aplicações, em 
última instância, é,encarada como investimento orientado para formar pequenos 
produtores rurais e implementar novas unidades produtivas em condições de serem 
economicamente exploradas. 

Levando em conta essas características especiais de crédito para a Reforma Agrária, 
somente serão beneficiários os produtores ou suas formas associativas legalmente 
constituídas, incorporadas aos projetos de assentamento aprovados pelo INCRA. 
(CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, 1986). 

Segundo a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil -CONCRAB 
(1995), coordenada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST, após 
10 anos de existência, o PROCERA transformou-se numa das principais ferramentas 
para o desenvolvimento econômico e social dos assentamentos. Apesar disso, torna-se 
necessário a revisão de suas normas para torná-lo mais ágil e menos burocrático.  
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2. OBJETIVOS 
Como objetivo geral, o trabalho está orientado para avaliar e elaborar metodologias de 
acompanhamento do Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária - 
PROCERA no período de 1986 a 1995. 

Especificamente, pretende-se: 

a) Formar um banco de dados do Programa PROCERA, contendo informações sobre 
a   disponibilidade dos recursos, linhas de crédito e retornos por unidade da 
Federação e/ou assentamento rural. 

b) Avaliar os impactos sócio-econômicos do Programa no que tange à produção, à 
tecnologia, à geração de emprego e renda a partir das linhas de crédito (custeio, 
investimento e organização cooperativa). 

c) Elaborar metodologias de avaliação e acompanhamento do Programa para 
subsidiar as Diretorias Estaduais do INCRA e as Secretarias Estaduais de 
Agricultura, através de indicadores sociais e econômicos de desenvolvimento 
local e regional produzidos pelo Programa. 

d) Avaliar os trâmites administrativos e burocráticos no processo de disponibilidade 
e liberação dos recursos do PROCERA, nos níveis superiores e inferiores 
(INCRA/BACEN - BB/BNB - Assentamentos/Cooperativas). 

e) Avaliar as formas de liberação dos recursos nos modelos individual (unidade de 
produção agropecuária) e cooperativada. 

f) Elaborar propostas de fluxogramas administrativos e técnicos (projeto agrícola de 
investimento) e de operacionalização bancária, que apresentem garantias de 
investimento e agilização das Instituições Financeiras envolvidas e adequação aos 
prazos e períodos do processo de produção na agricultura. 

 
3. PROCEDIMENTOS 

A pesquisa de avaliação do referido programa durará 20 meses, iniciado em abril de 
1996 e previsto para se encerrar em dezembro de 1997. Estão sendo investigadas 
algumas unidades da Federação que apresentam particularidades de ordem creditícia, 
organizativa, de quantidade de área e condição do assentamento, dos tipos de cultura e 
tecnologias empregadas, e que permitem apontar um perfil sobre o desenvolvimento do 
programa no Brasil. Os Estados definidos para a análise: Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Bahia e Ceará reúnem as 
especificidades acima. São ainda aqueles que apresentam maior número de cooperativas 
organizadas (CONCRAB, 1995), bem como experiências diferenciadas de organização 
e tipos de projetos financiados. 

4. RESULTADOS PARCIAIS 
Até o momento, dá-se ênfase aos seguintes resultados: 
a) Toda a legislação referente ao PROCERA foi compilada, originando uma publicação 

intitulada “Normas e peças legais relativas ao PROCERA”, contendo entre Votos do 
Conselho Monetário Nacional, Circulares, Portarias Interministeriais e Leis o total de 
quinze diplomas legais, abrangendo o período de 1985 a 1995. 

b) A evolução dos recursos do PROCERA está consubstanciada na Tabela 1. 
Tabela 1: Recursos do Governo Federal colocados à disposição do PROCERA, 
período de            1986 a 1995. 



 6

 

Ano Valor (106 US$) Índice* 

1986 80,0 100 

1987 
 

80,0 100 

1988 80,0 100 

1989 80,0 100 

1990   8,0  10 

1991 11,8  15 

1992 23,1  29 

1993 75,4 94 

1994 56,0 70 

1995 116,0          145  

  *Ano Base = 1986 

  Fonte: SCA/MST  

c) Dos empréstimos concedidos pelo PROCERA, apenas 3% dos assentados tornaram-
se inadimplentes. Segundo o Departamento de Crédito Rural do Banco do Brasil é a 
linha de crédito rural em que os agricultores mais honram os empréstimos 
contraídos. Em janeiro de 1991, o administrador do programa passou a ser o Banco 
do Brasil em substituição ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social. Saliente-se ainda que à época o volume de recursos trabalhado não era 
relevante, pois sua única fonte era o Orçamento Geral da União (OGU/INCRA).  Já 
em 1992, com a entrada de 10% dos Fundos Constitucionais, houve grande impacto 
no Programa. Esses fundos especiais são administrados pelo Banco do Brasil no 
Centro-Oeste(FCO), pelo Banco da Amazônia no Norte(FNO) e pelo Banco do 
Nordeste no Nordeste(FNE).  

d) A renda familiar média mensal nos assentamentos está expressa na Tabela 2. 
Tabela 2: Renda familiar média mensal, em salários mínimos, nos assentamentos 
por  região geográfica e Brasil, 1993. 
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Região Renda familiar 

Centro-Oeste 3,85 

Nordeste 2,33 

Sudeste 4,13 

Sul 5,62 

Brasil 3,70 

      Fonte: FAO/PNUD/MAARA, 1993 

e) Em 10 anos de existência (1986-1995) o PROCERA se transformou em uma das 
principais ferramentas para o desenvolvimento econômico e social dos 
assentamentos.  
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