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2.1 – A “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial no Brasil. 
  

A política “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial tem sua origem 

no processo de desenvolvimento do capitalismo moderno no campo brasileiro. 

Esse processo é marcado pelo desenvolvimento contraditório e desigual, pois, ao 

mesmo tempo em que atua na direção da ampliação do agronegócio, a partir de 

subsídios e isenções fiscais, em diferentes regiões do país, tem proporcionado o 

desenvolvimento de forma contraditória e desigual da produção camponesa com 

trabalho familiar. Esse processo de desenvolvimento tem suas marcas na forte 

desigualdade social, na rígida concentração fundiária e nos constantes conflitos 

no campo de países como o Brasil, a África do Sul, a Guatemala, o México, a 

Colômbia, entre outros. No processo de mundialização do capital1, esses países 

são considerados inviáveis, destinados ao não “desenvolvimento”, à ampliação de 

áreas de “pobreza”, e cuja população pobre emigrante ameaça os “países 

democráticos”. Daí vem a intranqüilidade do Banco Mundial com a “pobreza” 

nesses países. 

 O desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento tem sido 

uma preocupação constantemente referida pelo Banco Mundial. Em pesquisa de 

avaliação na África do Sul, no início dos anos 1990, o Banco Mundial constatou a 

existência de uma crise no setor agrícola, evidenciada pelo endividamento dos 

fazendeiros junto aos bancos, ou seja, o custo fiscal da política de incentivos e 

privilégios para os fazendeiros sulafricanos começou a ficar inviável, já que eles 

se endividavam pesadamente junto aos bancos. Nessas circunstâncias, 

fazendeiros e banqueiros unidos exigiam o perdão generalizado dos débitos, o 

que favorecia a elevação das taxas de juros. A solução do perdão generalizado 

dos débitos passou a ser economicamente ineficiente e cara para o poder público 

no país. Preocupado, então, com o desenvolvimento econômico sulafricano, o 

Banco Mundial apresentou uma “solução” para a crise de seu setor agrícola. 

 De acordo com Binswanger2, 

“a solução alternativa para uma crise agrícola reside no emprego de ‘uma reforma 

agrária assistida pelo mercado’. O Banco Mundial (BIRD) está atualmente explorando 

esta estratégia, que pode reduzir bastante o custo fiscal da crise de endividamento 

                                                           
1 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. 
2 BINSWANGER, Hans. A reforma agrária assistida pelo mercado. [s.n.t.] [1996?] p.1. grifos do 
tradutor. 
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dos agricultores, convertendo-a, ao  invés disso, em uma oportunidade para atenuar a 

desigualdade no campo, aumentar a produtividade e gerar crescimento na 

agricultura”. 

 Desse modo, a “reforma agrária assistida pelo mercado” surgiu como uma 

“solução alternativa” do Banco Mundial para resolver o custo do endividamento 

dos agricultores fazendeiros, uma vez que o perdão generalizado dos débitos 

passou a ser uma solução ineficiente para os bancos e o governo sulafricano. 

 Conforme Zyl e Binswanger3, pensando no caso sulafricano, o modelo é 

simples: fazendeiros endividados e ineficientes não teriam perdão do governo, 

indo, portanto, à falência. Como conseqüência haveria o rebaixamento do preço 

de suas terras. O governo, então, investiria em um banco de terras, emprestando 

dinheiro para que pequenos proprietários e trabalhadores sem terra pudessem 

adquirir essas terras a partir do crédito fundiário para a compra. Desse modo, 

haveria uma dinamização do mercado de terras e os bancos não entrariam em 

crise por assumir os prejuízos de inadimplência dos fazendeiros. 

No caso da África do Sul, portanto, a “reforma agrária assistida pelo 

mercado” do Banco Mundial esteve voltada para resolver o problema financeiro 

dos bancos com o setor agrícola formado por fazendeiros. Uma postura 

extremamente coerente com a filosofia do banco que apresentou uma 

preocupação explícita com o setor financeiro. Porém, ao resolver o problema 

financeiro dos fazendeiros proprietários de terra e ao anular a possibilidade de 

crise nos bancos, a política colocou problemas sociais de grave envergadura para 

os camponeses pobres e sem terra sulafricanos: a compra da terra sob a lógica 

de mercado, o arrefecimento da luta pela terra e pela reforma agrária, a não 

continuidade da construção democrática da nação e manutenção da segregação 

racial, sem falar do endividamento bancário dos camponeses. 

 No Brasil, o documento de apresentação da política “reforma agrária de 

mercado” trouxe a experiência sulafricana como um exemplo “bem sucedido” de 

reforma agrária, e procurou, com isso, mostrar como esse modelo de “reforma 

agrária” poderia contribuir na solução da pobreza presente no campo brasileiro. 

                                                           
3 ZYL, Johan van e BINSWANGER, Hans. Market assisted rural land reform: In: Johan van Zyl e Hans 
Binswanger. Policies, markets and mechanisms for agricultural land reform in South Africa. Draft 
Manuscript. Oxford University Press, 1996. 
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 No caso do Brasil, conforme o Binswanger a “reforma agrária assistida 

pelo mercado” poderia ajudar a resolver o problema da pobreza rural da seguinte 

forma: 

“A reforma agrária convencional ocorre com a desapropriação de terra pelo governo, 

com ou sem compensação, e sua redistribuição para pequenos agricultores sem 

terra, esse processo em geral é prejudicado por disputas judiciais e demoras que 

podem levar décadas para serem resolvidos. Isso penaliza de forma desproporcional 

os pobres, que passam anos até poderem ocupar as terras. A reforma agrária 

assistida pelo mercado objetiva facilitar o processo em que os interessados na 

compra de terras possam fazer negócios com aqueles dispostos a vender, 

eliminando, assim, as demoras habituais e conferindo benefícios imediatos aos 

pequenos proprietários” 4. 

 O autor parte do princípio de que a lentidão nos processos de 

desapropriação tem contribuído para a permanência da pobreza na área rural em 

países como o Brasil. Assim, a “reforma agrária assistida pelo mercado” do Banco 

Mundial traria a possibilidade de uma “reforma agrária rápida, barata e eficiente”. 

A “reforma agrária de mercado” apareceu, assim, no contexto das políticas 

agrárias dos países em desenvolvimento como uma “nova solução” para “velhos 

problemas”. 

Para Binswanger5, a política  

“‘reforma agrária assistida pelo mercado’ estaria sendo explorada conjuntamente pelo 

BIRD e o Governo da África do Sul e independentemente pela Colômbia. O novo 

enfoque tem por objetivo estimular os interessados em adquirir terras a negociar com 

aqueles dispostos a vender, com a ajuda do Governo no processo, através de 

subvenções (financiamento a fundo perdido) e outras medidas de apoio”. 

O incentivo à formação do “comprador voluntário – vendedor voluntário” 

seria a novidade no enfoque de mercado. Ou seja, a lógica da política consiste 

em um estímulo à transação de compra e venda de terras, na qual passa a ser o 

mercado, e não mais o Estado, o intermediário principal para o acesso à terra. No 

caso do Brasil, diga-se de passagem, não pareceu um enfoque tão novo assim. 

De acordo com Russo6, “a nova reforma é velha e não é reforma”. Há 

semelhança presente entre o Proterra criado no governo Geisel e a “reforma 

                                                           
4 BINSWANGER, Hans. Op. Cit. [1996?]. p. 2. 
5 Ibid. p. 4. 
6 RUSSO, Osvaldo. A nova reforma agrária é velha e não é reforma. 06/04/2001. Disponível em: 
<http://www.mst.org.br>. 
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agrária de mercado” do governo Fernando Henrique Cardoso. Em ambas, houve 

o apoio dos latifundiários, porque foram indenizados em dinheiro pela terra 

cedida, e a repressão da luta dos trabalhadores rurais. Assim, “a nova reforma 

agrária anunciada pelo governo FHC é parecida com a do governo Geisel, dos 

tempos da ditadura”. 

Como já dito antes, o Programa de redistribuição de terras do Norte e 

Nordeste (Proterra) foi um programa de redistribuição de terras públicas e 

particulares para colonização com pagamento em dinheiro. A adesão do 

proprietário era voluntária, e ele, ainda, poderia escolher a área do imóvel a ser 

negociada e quais camponeses poderiam ter acesso ao programa. Assim como 

ocorrido no Proterra, a “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial reza o 

pagamento da terra diretamente ao proprietário em moeda corrente, contrariando, 

portanto, o Estatuto da Terra (1964) segundo o qual as terras desapropriadas 

devem ser pagas em Títulos de Dívida Agrária – TDA’s, resgatáveis em um prazo 

de até 20 anos. Nesse caso também, a “reforma agrária de mercado” do Banco 

Mundial no Brasil se apresenta como uma nova contra-reforma agrária. 

Binswanger7 continua apresentando a “reforma agrária assistida pelo 

mercado”, enfatizando o que deve ser evitado, o que deve conter e, sobretudo, 

quais seriam os pré-requisitos para um programa de “reforma agrária bem 

sucedido” em países como o Brasil. Para esse autor, a experiência internacional 

tem demonstrado que uma “reforma agrária bem sucedida” deve evitar: a) 

excessivos subsídios, isenções fiscais e outros privilégios aos proprietários rurais, 

b) alívios generalizados de dívidas, c) confisco ou desapropriação de terras 

abaixo do preço de mercado, d) aquisição de terras pelo governo ou órgãos 

estaduais, e) limites excessivos ao arrendamento e venda de terras, f) seleção 

dos beneficiários por meios administrativos, e g) assentamento dos beneficiários 

em terras de baixa qualidade. Por outro lado deve apresentar: a) leis e 

regulamentos fundiários consistentes com os objetivos e processos de reforma 

agrária, b) facilidades para a realização de negócios voluntários entre potenciais 

compradores e vendedores de terras, e c) concessão de subvenções parciais aos 

pobres compradores de terras para que possam fazer a própria escolha na 

compra da terra. 

                                                           
7 BINSWANGER, Hans. Op. Cit. [1996?]. 
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Outro ponto importante no modelo teórico proposto para o Brasil com base 

na experiência sulafricana foi a concepção de uma política que deveria ser 

pensada inicialmente como um projeto piloto. De acordo com Tendler8, um 

projeto piloto tem a vantagem de ser capaz de justificar que se trabalhe apenas 

em lugares específicos, ao contrário de um programa de reforma agrária a toda–

escala no país inteiro. É preciso tirar vantagem dessa oportunidade para mostrar 

que partes do governo podem fazer as coisas certas e, através da publicidade e 

disseminação dos resultados, mostrar às outras o exemplo do que pode ser feito. 

Parte da disseminação deveria envolver a atuação de funcionários públicos dos 

programas de sucesso, para mostrar a outros governos ou outros braços do 

governo o trabalho que dá resultado. 

Para Tendler, essa “reforma agrária” pontual deve ser usada para 

fortalecer o governo (desacreditado) de modo que ele seja capaz de entrar em 

cena. O caminho é descobrir os “pontos brilhantes” na política/governo – poucos 

como possam ser – e tentar trabalhar com eles. 

 Nesse sentido, o sucesso da “reforma agrária assistido pelo mercado” teria 

como pré-requisitos: a) velocidade na implementação, b) viabilidade econômica 

dos modelos de exploração, c) aceitação política e legitimação do processo, d) 

definição clara do papel que o setor público pode assumir e desempenhar, e e) 

reforma agrária como parte de um programa mais abrangente de reconstrução 

econômica. 

 Dessa forma, estaria dada a contribuição teórica do Banco Mundial para a 

implementação da política “reforma agrária de mercado” no Brasil. O governo 

estaria convidado a conduzir o processo de reforma agrária pautado nas leis de 

mercado, cabendo a ele a elaboração de leis e regulamentos para legitimar a 

dinâmica do processo. Os proprietários de terras falidos seriam convidados a 

vender suas piores terras e os camponeses sem terra a serem proprietários de 

terras, desistindo da luta pela terra e pela reforma agrária e esquecendo a 

possibilidade de construção da cidadania no campo. 

Para o Banco Mundial9, o desenvolvimento rural nos países em 

desenvolvimento tem demonstrado que, 

                                                           
8 TENDLER, Judith. Impressions on the proposed South African agrarian reform. Massachusetts 
Institute of Technology / Department of Urban Studies and Planning. Cambridge, Massachusetts 02139: 
[s.n.], 1994. 
9 BINSWANGER, Hans. Op. Cit., [1996?]. 
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“a combinação da ineficiência relativa da grande propriedade e a distribuição desigual 

e injusta dos recursos, em especial da terra, gera uma situação política insustentável 

na economia rural de muitos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, que 

ameaça a viabilidade futura de toda a economia rural desses países. A experiência 

internacional demonstra claramente que economias com distribuição de terras muito 

desigual e que não realizam reformas rápidas e radicais acabam se tornando fadadas 

a um padrão debilitante de crescente pobreza rural, baixas taxas de crescimento na 

agricultura, elevados níveis de desemprego no campo, desordens civis e violência 

armada. (...) A necessidade de apoio nos mecanismos de mercado surge das 

fraquezas observadas nos programas não orientados no mercado que atribuem 

controle excessivo em burocracias do setor público. Essas burocracias desenvolvem 

seu próprio conjunto de interesses que ficam conflitando com a rápida redistribuição 

de terras”. 

No Brasil, a “reforma agrária de mercado” entrou com um enfoque 

aparentemente diferente do que se viu na África do Sul. Ela procurou questionar a 

lentidão nos processos de desapropriações de terras, causada pela burocracia 

estatal, e se apresentou como uma “solução alternativa” para amenizar a pobreza 

rural, o desemprego e os conflitos no campo. O enfoque de mercado nas 

transações de compra e venda de terras pagas à vista e em moeda corrente via 

comprador – vendedor voluntário fez dessa proposta uma forma de acesso à terra 

pacífica. Porém, não menos importante, essa política, assim como na África do 

Sul, procurou resolver o problema do endividamento dos proprietários de terra e 

capitalistas rentistas junto aos bancos. 

 O interesse do Banco Mundial na implementação da “reforma agrária de 

mercado” no Nordeste do Brasil foi reiterado no Simpósio Agrícola do Banco 

Mundial de 1995. 

“o BIRD tem apresentado um interesse há muito tempo em promover a “reforma 

agrária” no Nordeste brasileiro, que tem uma das piores distribuições de renda no 

mundo. Os documentos de avaliação do Banco e o recente relatório sobre a Pobreza 

(Poverty an Assessment) reafirmam a urgência de equacionar o problema da pobreza 

rural no Brasil. Eles [os documentos] criticam a ineficiência do enfoque do INCRA; 

propõem abandonar as desapropriações e utilizar elementos assistidos pelo 

mercado”10. 

 Assim, o Banco Mundial, através de consultores e intelectuais, com suas 

devidas experiências internacionais, propôs a “reforma agrária de mercado” como 

                                                           
10 Ibid. p 3. Grifos do tradutor. 
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uma “solução alternativa” para resolver a questão da pobreza rural, inicialmente, 

no Nordeste brasileiro. 

No Brasil, a ótica que passou a dirigir a intervenção do Estado no campo 

brasileiro no final da década de 1990 apresentou como novidade o programa de 

reformulação da reforma agrária, agricultura familiar e desenvolvimento local para 

a constituição de um “novo mundo rural”11. Para isso foi preciso uma 

reconceituação dos conceitos de agricultura familiar que passou a ser embutido 

da necessidade da inserção no mercado a partir do desenvolvimento do negócio 

familiar rural. No conceito de desenvolvimento local, a ênfase foi posta na 

valorização das potencialidades locais para a inserção no mercado via 

agronegócio e no de reforma agrária, com a ênfase posta no processo de 

aquisição de terras via mercado, uma forma de acesso à terra tido como rápida, 

barata, eficiente e pacífica. 

Essa redefinição dos conceitos teve como pressupostos a negação de uma 

questão agrária, a necessidade de reafirmar a inexistência da reprodução 

camponesa e a afirmação do caminho único, portanto excludente, da inserção no 

mercado mundial. 

Para justificar a implementação da “reforma agrária de mercado”, os 

governos estadual e federal apontaram formalmente a lentidão dos processos de 

desapropriação ocorridos na reforma agrária de fato, os freqüentes casos de 

superestimação nas indenizações dos imóveis desapropriados, e os custos 

elevados dos assentamentos. Mas, ao agilizar o acesso à terra e baratear os 

custos dos assentamentos via mercado de terras, o governo colocou em xeque o 

Estatuto da Terra de 1964 e a Constituição Federal de 1988, que legitimam a 

reforma agrária a partir da lógica da desapropriação de terras que não cumprem 

com sua função social. Algo bem diferente de quando se pensa a reforma agrária 

como uma política de acesso à terra sob a lógica do mercado.  

A lógica da reforma agrária de fato está baseada na distribuição de terras 

mediante mudanças na estrutura fundiária, a fim de atender aos princípios de 

justiça social e aumento de produtividade no campo. No caso da política fundiária 

com base no mercado, a reforma agrária se restringe a resolver o problema 

financeiro dos proprietários de terra rentistas, permitindo o acesso à terra via 

endividamento dos camponeses. Na reforma agrária de fato o pagamento da terra 
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desapropriada em TDA’s visa penalizar o grande proprietário por manter a terra 

improdutiva, diferente do pagamento em dinheiro que acaba premiando o grande 

proprietário pelo mesmo motivo, invertendo, portanto, a lógica da desapropriação. 

O princípio da função social da terra que visa o bem-estar do proprietário e 

das famílias que nela trabalham com níveis satisfatórios de produtividade e 

respeito ao meio ambiente (portanto, terra é trabalho e sustento familiar) é 

simplesmente negado, ao se propor a idéia de terra como uma mercadoria que 

pode gerar renda capitalizada para os proprietários e capitalistas rentistas. Os 

camponeses, enquanto sujeitos sociais capazes de construir seus próprios 

destinos a partir da luta pela reforma agrária, da justiça social, da democracia e 

da cidadania, passam a ser tratados como os pobres miseráveis ineficientes, 

resquícios do atraso persistente na economia rural. A eles restaria, portanto, a 

“eficiência” no mercado ou o desaparecimento do campo. 

As diferenças fundamentais nos processos de reforma agrária 

evidenciados na sociedade brasileira nos dias atuais estão resumidas no quadro 

02. 

 

Quadro 02 – Brasil. 
Comparativo dos processos de reforma agrária e “reforma agrária de mercado”. 

 
reforma agrária12  “reforma agrária de mercado” 

Lógica da desapropriação por interesse social  Lógica de mercado 

Reforma Agrária – distribuição de terras mediante 

modificações na estrutura fundiária, a fim de atender aos 

princípios de justiça social e aumento de produtividade 

no campo  

reforma agrária – resolver o endividamento 

financeiro dos grandes proprietários de terra, 

possibilitando aos camponeses o acesso à terra 

via endividamento financeiro 

Pagamento – em TDA’s resgatáveis em até 20 anos Pagamento – à vista e em moeda corrente 

Terra – função social – favoreça o bem estar das famílias 

que nela trabalham com níveis satisfatórios de 

produtividade e respeito ao meio ambiente 

Terra – mercadoria especial – reserva de valor/ 

reserva patrimonial – caráter rentista 

Camponeses – sujeitos sociais, trabalhadores rurais Camponeses – pobres miseráveis ineficientes 

 

                                                                                                                                                                                
11 BRASIL. GOVERNO FEDERAL. Programa Novo Mundo Rural. Brasília, DF. 1999. 
12 Com base na Lei 4.504 de 30 de nov. de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 
providências. Brasília, DF, 1964. 
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 O quadro 02 revela algo para que Casaldáliga13 havia nos chamado a 

atenção. A análise da questão agrária brasileira passa, nos dias atuais, pela 

leitura de dois projetos inconciliáveis: o projeto oficial e o projeto popular. Um 

projeto majoritário, feito em nome dos candidatos, que acaba sendo pactuado, e 

um projeto popular, defendido pelos movimentos sociais e representações 

camponesas, que atende as necessidades básicas do povo do campo. 

 A experiência brasileira piloto realizada no âmbito da “reforma agrária de 

mercado”, foi proposta inicialmente pelo Banco Mundial e estabelecida pela Lei n. 

12.614, de 12 agosto de 1996, no Ceará, via criação do Fundo Rotativo de Terras, 

destinado a apoiar as ações de reforma agrária nesse estado. O Fundo viabilizou 

a implementação do componente Ação Fundiária no interior do Projeto São José, 

denominado Programa “reforma agrária solidária” – Projeto São José, que foi uma 

experiência-piloto com atuação apenas no Estado do Ceará. 

O Programa “reforma agrária solidária” 14 foi a ação fundiária do Projeto 

São José e teve como finalidade desenvolver um novo modelo de reestruturação 

agrária, pelo qual os trabalhadores sem terra e minifundiários, organizados em 

associações, negociariam diretamente a compra de terras. O financiamento foi 

feito pelo Projeto São José, via Fundo Rotativo de Terras operacionalizado pelo 

Banco do Nordeste, com recursos oriundos da contrapartida estadual ao contrato 

de empréstimo (n. 3918 BR) feito entre o governo do Ceará e o Banco Mundial 

(BIRD). 

O público alvo do programa foram os trabalhadores rurais sem terra e os 

que possuíam pouca terra, moradores de áreas elegíveis do Projeto São José, 

organizados em associações. Para participar do programa era preciso: a) ser 

produtor rural sem-terra ou minifundiário, b) ser chefe ou arrimo de família, 

inclusive mulher responsável pela família, c) ter tradição na atividade 

agropecuária, d) ser maior de idade, e) manifestar a intenção de adquirir, via 

entidade associativa, terras que permitissem desenvolver atividades produtivas, f) 

apresentar um ou mais proprietários dispostos a vender a terra, e g) assumir o 

compromisso de reembolsar ao Fundo Rotativo de Terras as quantias usadas 

para a compra do imóvel. 

                                                           
13 CASALDÁLIGA, d. Pedro. In: MAUÉS e AZEVEDO, (orgs.). Rememória. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 1997. p.394. 
14 CEARÁ. GOVERNO DO ESTADO. Manual de operações da Reforma Agrária Solidária - Projeto 
São José. Fortaleza, 1996. 
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A participação dos interessados passaria pelos seguintes passos: a) a 

associação apresentaria uma proposta de compra e venda da terra à Unidade 

Técnica do Projeto São José, no Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará 

(IDACE), b) o IDACE analisaria a proposta para se certificar de que atenderia aos 

requisitos exigidos, c) aprovada a proposta, o IDACE autorizaria o Banco do 

Nordeste a contratar a operação e orientaria a associação sobre como, quando e 

onde assinar o contrato de financiamento e a escritura de compra e venda, d) os 

contratos seriam firmados pela associação e, solidariamente, por todos os 

beneficiários que se responsabilizariam pelo pagamento de suas respectivas 

quotas-partes do financiamento, e) seria de responsabilidade do vendedor o 

pagamento dos impostos sobre o imóvel até a data da transação e transcrição do 

registro, f) seriam incorporados ao financiamento os recursos necessários para a 

escritura e registro do imóvel adquirido, para a remuneração do agente financeiro 

(2% do valor do imóvel) e para o levantamento dos dados de natureza técnica 

necessários para o registro do imóvel em nome da associação, g) o imóvel seria 

registrado em nome da associação e em seguida feita a escolha e definição dos 

lotes, permanecendo como propriedade da associação até que fosse saldado o 

débito junto ao agente financeiro, h) antes da quitação do débito, caso algum 

participante individual, por razões justificadas, decidisse deixar o grupo, poderia 

ser substituído, desde que o seu substituto satisfizesse os critérios de 

elegibilidade (fosse aceito pela assembléia da associação e assumisse 

integralmente a responsabilidade pelo débito vencido), i) caberia aos camponeses 

participantes decidir sobre a utilização das terras adquiridas, observando-se os 

requerimentos legais quanto às áreas de reserva e preservação e o modelo de 

gestão das unidades familiares.  

As condições de financiamento foram definidas da seguinte forma. O débito 

contraído pela associação teria um período de amortização de até 15 anos, com 

carência de até 4 anos. Sobre os saldos devedores seria aplicadas a Taxa de 

Juros a Longo Prazo (TJLP) e a taxa de remuneração do agente financeiro, 

definida em 1% a.a. sobre o saldo devedor. 

Melo15 levanta um questionamento acerca da denominação “reforma 

agrária solidária”. O programa do governo do Estado do Ceará não prevê de fato 

                                                           
15 MELO, Flávio Teles. Reforma agrária para o latifúndio. Jornal O Povo, Fortaleza, 12/08/1997. Cad. 
Opinião. p. 7A. 
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a redistribuição fundiária do estado, nem a quebra do poder dos latifundiários que 

detêm a maior parte das terras. A própria estrutura de funcionamento do 

programa forçou a criação de associações sem legitimidade e quase em função 

exclusiva do projeto. A clara intenção de que não haja oposição no interior do 

projeto foi a exclusão dos movimentos sociais e entidades representativas de 

apoio à luta pela democratização ao acesso à terra. Além disso, o proprietário da 

terra recebe à vista o pagamento do imóvel, sem prejuízo na transação, enquanto 

o trabalhador, findo o tempo de carência, terá que pagar a terra com os elevados 

juros de mercado. Assim é que se pode concluir que “a reforma agrária solidária é 

contra os trabalhadores e a favor do latifúndio. É a reforma agrária solidária, sim, 

mas solidária aos latifundiários”. 

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) foi uma das primeiras entidade de 

representação camponesa a se manifestar contra a “reforma agrária de mercado” 

no Ceará, iniciando, portanto, uma onda de críticas que foram, cada vez mais, 

fortalecidas pelos movimentos sociais. 

A “reforma agrária solidária” - Projeto São José - teve como meta financiar, 

em um ano, 40 mil hectares de terras agricultáveis a 800 famílias no campo, 

envolvendo inicialmente recursos financeiros de R$ 4 milhões para aquisição de 

terra, esperando gerar 2 mil empregos diretos e 6 mil indiretos. Ao final, o 

programa, adquiriu 44 imóveis, assentando 688 famílias em uma área de 

24.052,37 hectares. Portanto, a “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial, 

com sua experiência piloto no Ceará, conseguiu atingir a meta de 60% da área 

prevista e 86% da meta prevista para o número de famílias assentadas. Um saldo 

tido como positivo e decisivo para a continuidade e ampliação do programa no 

Nordeste brasileiro. 

Diante da relevância dos resultados da “reforma agrária solidária” – Projeto 

São José, no Ceará, no ano de 1997, o governo federal, juntamente com o apoio 

do Banco Mundial, outorgou investimentos financeiros para ampliar e expandir a 

proposta de “reforma agrária de mercado” no próprio Ceará e nos Estados do 

Maranhão, Pernambuco, Bahia e região norte de Minas Gerais, a partir do projeto-

piloto Cédula da Terra – combate à pobreza no meio rural. 

No Brasil, o projeto-piloto Cédula da Terra foi uma continuidade da 

experiência tida como “bem-sucedida” desenvolvida no Estado do Ceará, através 

da experiência piloto “reforma agrária solidária” – Projeto São José. O Cédula da 



 82

Terra foi proposto pelo governo federal, em parceria com os governos estaduais e 

teve um significativo apoio financeiro (cerca de US$ 90 milhões de dólares) e 

intelectual do Banco Mundial. No Ceará, a experiência “reforma agrária solidária” 

– Projeto São José foi automaticamente substituída pelo Programa “reforma 

agrária solidária” - Cédula da Terra, garantindo a continuidade da “reforma agrária 

de mercado”. 

Embora o início da “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial no 

Brasil tenha sido a experiência piloto “reforma agrária solidária” – Projeto São 

José, no Ceará, a “reforma agrária de mercado” não foi uma idéia originária do 

Brasil, nem tampouco foi exclusividade do Ceará. Foi sim, uma política do Banco 

Mundial que já vinha sendo implementada na África, na América Latina e na Ásia. 

E o Ceará foi apenas o vetor inicial da política no Brasil.  

No projeto piloto Cédula da Terra16, o ponto de partida para o acesso à 

terra seria a organização de trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra 

em associações. As associações negociariam a compra da terra diretamente com 

os proprietários rurais interessados em vender suas terras, obtendo financiamento 

para aquisição da terra e financiamento não reembolsável para os investimentos 

comunitários. Também, haveria um investimento a fundo perdido no valor de R$ 

1.300,00 (hum mil e trezentos reais) para a instalação inicial das famílias no 

imóvel. A introdução de recurso a fundo perdido foi um item que apareceu no 

Cédula Terra. Não existia no Projeto São José. 

Os requisitos de elegibilidade para participar do projeto piloto Cédula da 

Terra permaneceram os mesmos da experiência antecessora. A participação dos 

interessados se daria com a formação de uma associação, que deveria escolher o 

imóvel a ser adquirido, bem como discutir as bases da transação com o 

proprietário da terra. Em seguida seria encaminhada ao órgão de terra do estado 

uma proposta de financiamento para assentamento e uma solicitação do 

proprietário de uma declaração de intenção de venda do imóvel. Encaminhados 

todos os documentos, o órgão estadual responsável, no caso o órgão de terras, 

realiza a análise, e, em seguida, avaliaria se o preço da terra era razoável no 

mercado de terras da área em questão. Feito isso, seria dada uma carta de 

crédito à associação que, por intermédio de um agente financeiro estatal, 

                                                           
16 BRASIL. GOVERNO FEDERAL. Manual de operações do Projeto piloto Cédula da Terra. Brasília, 
DF, 1997. 
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adquiriria no mercado a propriedade. Os contratos seriam firmados pela 

associação e o proprietário do imóvel, portanto, o imóvel seria registrado em 

nome da associação, permanecendo como sua propriedade até que fosse 

saldado o débito junto ao banco. No caso de desistência, poderia haver 

substituição, desde que o substituto satisfizesse os critérios de elegibilidade, 

assim como era no Projeto São José. 

As condições de financiamento definidas para o Cédula da Terra foram 

diferentes das do Projeto São José. O financiamento seria reembolsável no prazo 

de 10 anos, com carência de até três anos. Sobre os saldos devedores seriam 

aplicados os mesmos encargos previstos no Projeto São José (TJLP, mais a taxa 

de remuneração do agente financeiro). 

Além do recurso para compra da terra, o Cédula da Terra previa recursos 

para investimentos comunitários definidos pelo próprio grupo de assentados nos 

segmentos de infra-estrutura, produtivo e social. Assim, seriam priorizados 

investimentos em recuperação ou melhoramento da infra-estrutura existente, 

como recuperação de cercas; o aumento da capacidade de produção do imóvel, 

elevação da produtividade, emprego e renda; e promovida a melhoria das 

condições de vida da comunidade. Nesses investimentos, o financiamento não 

reembolsável seria de 90% do valor do recurso, sendo os outros 10% pagos pelos 

próprios assentados com o próprio trabalho, com produtos ou com dinheiro, 

conforme o desejassem. A partir desse esquema geral, em função de seu caráter 

descentralizado, o projeto piloto Cédula da Terra adquiriu adaptações em cada 

estado, porém, sempre mantendo as regras acordadas com o Banco Mundial. 

No caso do Ceará, o projeto piloto Cédula da Terra se iniciou com a 

formação das associações, a compra da terra e a concessão inicial, a fundo 

perdido, para cada família no valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), 

dividido em 10 parcelas de R$ 130,00 (cento e trinta reais), no primeiro ano de 

instalação das famílias nos assentamentos, o que favoreceu um primeiro ano 

(1997) de adesão camponesa ao programa. Depois foi implementado em áreas 

geográficas bem definidas – sertão central e litoral oeste, áreas, conforme 

relatório do Estado17, ricas em conflitos fundiários. 

                                                           
17 CEARÁ. GOVERNO DO ESTADO. Alguns aspectos da questão agrária no Ceará. Fortaleza: SEARA / 
IDACE, 1995. 
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No Ceará o Cédula da Terra contou com um recurso equivalente a US$ 30 

milhões de dólares para ser aplicado no período de 1997/99, sendo uma metade 

para financiamento reembolsável e a outra para financiamento “não 

reembolsável”, voltado para as necessidades comunitárias. A meta do governo foi 

atender cerca de 3 mil famílias rurais, com uma área de 88.000 hectares. Ao final 

do Projeto piloto Cédula da Terra, no período de 1997/2000, foram adquiridos 114 

imóveis, e assentadas 2 mil famílias, em uma área de 72.484,81 hectares. Nesse 

caso, a “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial conseguiu atingir a meta 

de 82% da área prevista e 67% da meta prevista para o número de famílias 

assentadas. 

No Nordeste do Brasil, o início do Cédula da Terra foi noticiado com grande 

visibilidade nos estados beneficiados. Cartazes, banners, propaganda televisiva e 

em jornais locais e regionais foram as principais formas de divulgação dos 

governos para apresentar o programa para a sociedade. Antes mesmo do Cédula 

da Terra completar um ano de implantação, representantes do Banco Mundial em 

Brasília, solicitaram relatório de acompanhamento do projeto piloto18, que revelou 

uma clara intenção de discutir a possibilidade de ampliá-lo para outras regiões do 

Brasil, com a denominação de Programa Banco da Terra. 

A preocupação com o desenvolvimento do projeto piloto Cédula da Terra 

no Nordeste e sua ampliação para todo o Brasil contribuíram para que, na 

contramão, entidades que compõem o Fórum Nacional de Reforma Agrária e 

Justiça no Campo (ABRA, CPT, APR, CJG, FIAN-Brasil, MST e Rede Brasil), no 

ano de 2001, coordenassem a pesquisa Política do Banco Mundial para o setor 

agrário brasileiro com base no programa Cédula da Terra: um estudo a partir de 

áreas selecionadas. 

De acordo com Sauer19, a pesquisa teve como objetivo básico avaliar se o 

programa estava cumprindo com o objetivo básico de dá melhores condições de 

vida para as famílias contempladas, e se tinha ocorrido melhorias como, por 

exemplo, emancipação política, acesso à terra, através de preços mais baixos, e  

                                                           
18 NAVARRO, Zander. O projeto-piloto Cédula da Terra . Porto Alegre: [s.n.], 1998.  
19 SAUER, Sérgio. A terra por uma cédula. In: Schwartzman, Sauer e Barros (orgs.) Os impactos 
negativos da política de reforma agrária de mercado do Branco Mundial. Brasília: Vangraf, 2003. 
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acesso à infra-estrutura por parte das famílias que compraram terra através do 

Cédula da Terra. Com esses objetivos as equipes de pesquisa (movimentos 

sociais e Universidades) foram para o campo. O levantamento de dados ocorreu 

em cinco estados (CE, MA, PE, BA, MG), priorizando os assentamentos mais 

antigos (1997/98). A metodologia privilegiou entrevistas com as famílias e com os 

técnicos responsáveis pela implantação dos projetos, e análise de documentos 

oficiais. 

Os resultados dessa pesquisa foram discutidos internamente em cada 

estado e serviram de base para Sauer escrever o artigo “A terra por uma cédula”, 

que trouxe para o interior do debate intelectual uma crítica enérgica e necessária 

à leitura técnica do Banco Mundial sobre a questão agrária brasileira. O autor fez 

uma análise apurada dos documentos oficiais que serviram de base para a 

aplicação do projeto Cédula da Terra. E, ainda de posse dos resultados da 

pesquisa “Política do Banco Mundial para o setor agrário brasileiro com base no 

programa Cédula da Terra”, fez a devida análise sobre a ruptura existente entre o 

discurso do Banco Mundial e do governo federal e a realidade vivenciada pelas 

famílias envolvidas com a compra de terras do Cédula. 

Entre as dificuldades relatadas pelas famílias assentadas sobressaíram-se 

a baixa qualidade das terras adquiridas, o fato de as associações não 

representarem os interesses das comunidades, o alto índice de desinformação 

sobre o funcionamento do programa, por parte dos camponeses, a imposição da 

produção coletiva no interior dos assentamentos, as desistências, a pouca renda 

produzida no interior dos assentamentos e a inviabilidade do pagamento das 

terras na forma proposta pelo programa. 

O autor constatou que o Banco Mundial não conseguiu atingir o seu 

objetivo de “aliviar a pobreza” nos estados onde ocorreu o projeto piloto, 

persistindo, portanto, nas áreas do Cédula da Terra, um verdadeiro quadro de 

miséria e pobreza absoluta. 

Para Sauer20,  

                                                           
20 Ibid. p. 100. 
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“este quadro dramático de pobreza não se resolve com qualquer tipo de ‘mecanismo 

de mercado’, muito menos com uma linha de crédito para a compra de um pedaço de 

terra. É fundamental reforçar a luta por uma reforma agrária ampla, capaz de mudar a 

correlação de forças políticas e a exclusão social, abrindo caminho para um 

verdadeiro desenvolvimento social”. 

Conforme esse autor, o enfoque de mercado se mostrou como uma opção 

ineficiente para tratar a questão agrária brasileira. A luta pela reforma agrária 

ampla se mantém como um projeto que, cada vez mais, se define como algo que 

vai de encontro ao projeto majoritário. 

A agilidade para ampliação do Cédula da Terra para todo o país esteve 

relacionada à pressão dos movimentos sociais para acelerar as desapropriações 

para fins de reforma agrária e às constantes críticas, políticas e intelectuais, que o 

programa estava sofrendo. 

Para o governo, a ampliação do programa tinha a ver com a baixa que 

estava havendo no preço da terra em algumas áreas do Brasil e com o “sucesso” 

do projeto piloto no Nordeste.  

De acordo com Navarro21, o Cédula da Terra se revelou como um modelo 

inusitado de reforma agrária. Primeiro, por ter permitido o acesso à terra de 

maneira “pacífica” e, depois, por ter “em apenas um ano e meio, atingido a 

demanda prevista para os três anos originais de seu desenvolvimento, 

estabelecendo, a sua meta em tempo recorde e assim superando todas as 

expectativas das instituições promotoras”. 

 Nos documentos oficiais, o projeto piloto Cédula da Terra foi sempre 

apresentado como uma estratégia complementar ao processo de reforma agrária. 

Porém, em todos esses mesmos documentos, a argumentação levantada revela 

as desvantagens da desapropriação em relação às vantagens da aquisição de 

terras via mercado. A crítica à desapropriação apareceu, com ênfase, em 

documentos de consultores e pesquisadores envolvidos na avaliação e 

constituição do Cédula da Terra no Brasil. 

 Conforme Buainain, Silveira e Teófilo22, a utilização predominante do 

modelo de reforma agrária via desapropriação levou às seguintes conseqüências: 

                                                           
21 NAVARRO, Zander. Op. Cit..1998. p.1. 
22 BUAINAIN. Antônio Márcio, SILVEIRA. José Maria da e TEÓFILO. Edson, O programa Cédula da 
Terra no contexto das novas políticas de reforma agrária, desenvolvimento e participação. In: LEITE, P. 
Sisnando et al. (orgs.) Reforma agrária e desenvolvimento sustentável. Brasília: Nead/MDA, 2000.  
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a) maior custo de transação, estimando-se um acréscimo três vezes superior ao 

valor da terra, b) impossibilidade de captar os movimentos de queda de preço da 

terra em curto prazo, demonstrada pelo fato de que avaliações realizadas pelo 

INCRA, em 1997, foram superiores aos custos de 1996, embora os preços da 

terra, segundo a Fundação Getúlio Vargas, tenham caído em todo o país, c) maior 

tempo entre a identificação das terras e a realização do assentamento, d) 

necessidade de uma máquina burocrática superdimensionada, e) estímulos 

indiretos à ocupação de terras, justificada pela pouca agilidade no processo de 

desapropriação, f) menor atenção ao desenvolvimento produtivo do 

assentamento, já que a máquina é pressionada para atender às demandas 

emergenciais de acesso à terra, e g) acúmulo de um passivo de infra-estrutura e 

serviços sociais básicos nos assentamentos de reforma agrária. 

 Os autores reafirmaram a necessidade de não se deixar de lado o “modelo 

tradicional” de promoção da reforma agrária, mas, diante das dificuldades 

levantadas nesse modelo, afirmaram ser preciso desenhar um “modelo 

alternativo” que se adeqüe ao novo contexto geral. Assim, eles apresentaram a 

alternativa de reforma agrária apoiada pelo Banco Mundial, o projeto piloto Cédula 

da Terra. 

Segundo Medeiros23, a criação do Banco da Terra, proposta de ampliação 

do Cédula da Terra, correspondia à demanda dos proprietários de terra que 

sempre se posicionaram contra os programas de reforma agrária com base na 

desapropriação de terras improdutivas. 

No Brasil, de um modo geral, não houve impedimentos por parte dos 

proprietários de terra ao projeto piloto Cédula da Terra, muito pelo contrário. Com 

a garantia absoluta do direito de propriedade, sobretudo dos grandes 

latifundiários24, e com as regras de mercado possibilitando a postergação das 

“invasões” e dos conflitos no campo25, muitos proprietários de terras apoiaram o 

projeto envolvendo-se com ele quer vendendo suas terras quer aproveitando a 

dinâmica do mercado de terras para especular na região, ou ainda, articulando 

associações para a compra e venda de terras. 

                                                           
23 MEDEIROS, Leonilde. Reforma agrária no Brasil. São Paulo: Fund. Perseu Abramo, 2003. 
24 PINTO, Djalma. A terra e a igualdade. Notícias do Idace. Ano 2º n. 06. Maio de 2001.p. 4. 
25 LEITE, Pedro Sisnando. O remédio reforma agrária solidária. Jornal O Povo, Fortaleza, 12/08/1997. 
Cad. Opinião. p. 7 A. 
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 De forma geral, as reações contrárias à proposta de uma “reforma agrária 

de mercado”, foram diversificadas e partiram de diferentes entidades de 

representação dos camponeses envolvidas na luta pela reforma agrária. Uma das 

primeiras grandes manifestações contrária ao Cédula da Terra foi o Grito da Terra 

Brasil, em 1999, promovido pela CONTAG tendo como tema central “contra a 

privatização da reforma agrária”. Na ocasião, foi reiterada a demanda pelo fim dos 

programas Cédula da Terra e Banco da Terra, por se tratarem de programas que 

não foram discutidos com a sociedade e por haver um claro objetivo do governo 

Fernando Henrique Cardoso de implementar uma política de substituição das 

ações de enfrentamento aos grandes proprietários de terras improdutivas, por 

uma visão na qual o mercado resolveria o problema da reforma agrária no país. 

A CONTAG26 insistiu também na defesa da desapropriação por interesse 

social, colocando a necessidade do cumprimento da função social da terra, da 

extinção dos juros compensatórios nas ações judiciais e do estabelecimento de 

um limite máximo para o tamanho da propriedade. Mas, logo depois, a CONTAG 

passou a construir um plano alternativo de desenvolvimento sustentável no qual 

se admitiu a existência de um mecanismo complementar de acesso à terra. Foi 

defendido um programa de regularização fundiária que passasse pelo 

recadastramento de posses e pela titulação de áreas consideradas posses 

pacíficas para que elas assim passassem a ser legítimas. 

Conforme o programa de reordenamento fundiário da CONTAG não 

poderiam ser utilizadas áreas passíveis de desapropriação (áreas improdutivas 

superiores a 15 módulos rurais), porém, excepcionalmente, quando a terra fosse 

produtiva e a comunidade decidisse que ela seria útil e necessária, mas não 

pudesse ser desapropriada pela Constituição Federal de 1988 (porque é 

produtiva), o caso poderia ser discutido e repensado pela comunidade. 

A prioridade no programa da CONTAG seriam os agricultores familiares, 

trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra ou com terra insuficiente e, ainda, 

os jovens filhos dos agricultores que desejassem permanecer na área rural. Os  

                                                           
26 PEREIRA, João M. Mendes. Entrevista concedida pelo presidente da CONTAG. Rio de Janeiro: 
CPDA – UFRRJ, 2003. 
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recursos deveriam ser disponibilizados com custos, prazos e carência que 

viabilizassem o empreendimento. Procurou-se, também, garantir uma ampla 

participação dos trabalhadores nesse programa, através de suas representações 

desde sua concepção até sua implementação por meio de organizações 

municipais, estaduais e nacionais. 

De acordo com Medeiros27, o programa da CONTAG influenciou 

decisivamente junto ao Banco Mundial na aprovação do empréstimo que deslocou 

o apoio ao Programa Banco da Terra para o Programa Crédito Fundiário de 

Combate à Pobreza Rural28. Não menos importante que essa influência foi a 

oposição aberta feita pelos movimentos sociais e entidades de representação 

camponesa via Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo. 

 No momento em que o projeto piloto Cédula da Terra ganhou visibilidade e 

o governo Fernando Henrique Cardoso começou a acenar para a sua ampliação, 

o MST começou a fazer críticas agudas, colocando a desapropriação de terras 

como o principal instrumento na construção da reforma agrária no país. Para o 

Movimento, a “reforma agrária de mercado” foi uma política proposta pelo Banco 

Mundial para o governo brasileiro que a assumiu como política alternativa à 

reforma agrária, realizada mediante a desapropriação dos latifúndios 

improdutivos29. 

Conforme Stedile e Fernandes30, o modelo econômico adotado 

subordinou completamente a nação ao capitalismo internacional. Os autores 

criticam também a leitura equivocada do governo Fernando Henrique Cardoso 

segundo a qual não existia problema agrário no Brasil, e a inexistência de um 

plano governamental de desenvolvimento rural e agrário. 

Com relação à política de assentamentos rurais, para esses autores, o 

governo trabalhou no sentido de estimular o chamado mercado de terras. Com a 

“reforma agrária de mercado” o governo conseguiu captar dinheiro no mercado 

internacional, ativando o mercado de compra de terras no país. Com essa política, 

o governo favoreceu mais uma vez os latifundiários que receberam dinheiro à 

vista pelas terras vendidas. O latifúndio deixou, portanto, de ser penalizado por 

                                                           
27 MEDEIROS, Leonilde. Op. Cit., 2003. 
28 Esse programa será discutido mais adiante. 
29 STÉDILE, J. Pedro e FERNANDES, B. Mançano. Brava gente. São Paulo: Perseu Abramo, 1999. 
30 Ibid. 
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não cumprir com sua função social, conforme exige a Constituição Federal de 

1988. A falta de uma política de desenvolvimento agrário e, consequentemente, a 

implantação de uma política de assentamentos rurais, via mercado de terras, 

levou à descaracterização de vez da reforma agrária e à mercantilização da 

questão agrária no país. 

Foi assim que, os movimentos sociais e as entidades de representação dos 

camponeses assumiram a expressão “reforma agrária de mercado” para 

intensificar as críticas à inexistência de um plano governamental de 

desenvolvimento rural no país voltado para os camponeses e à política de 

mercado de desenvolvimento agrário do Banco Mundial aplicada nos países em 

desenvolvimento. 

 Outra frente de oposição ao Cédula da Terra veio da Comissão Pastoral da 

Terra, que no seminário Reforma Agrária e Democracia, ocorrido no Rio de 

Janeiro em 1998, reafirmou sua perspectiva teológica de que a terra é um Dom 

divino e que, portanto, não pode ser tida como objeto de especulação, de compra 

e venda, mas como lugar de convivência. Nesse sentido, a luta não se enquadra 

nos estreitos objetivos de conseguir o pedaço de chão da sobrevivência. A luta é 

pela democracia, pela igualdade, pela participação, pela solidariedade e pelo 

respeito ao diferente. Terra tem necessariamente uma dimensão política, além 

das dimensões sociais, culturais, religiosas e econômicas. Nesse sentido, as 

ocupações de terra são ações de luta consideradas legítimas e a desapropriação 

considerada o caminho para a democratização da terra no país31. 

 Autores como Wolf e Sauer32 contribuíram na formulação das críticas 

sobre à “reforma agrária de mercado”. Para estes autores, os programas Cédula 

da Terra e Banco da Terra são ações alternativas à realização de uma reforma 

agrária de fato. São também uma forma de consolidar a descentralização da 

reforma agrária, consequentemente, o INCRA vem perdendo sua função, 

justificada por um discurso de contenção de despesas, reforçando o modelo  

 

                                                           
31 BALDUÍNO. d. Tomás. A ação da Igreja Católica e o desenvolvimento rural. São Paulo: REA, 
15(43), 2001. 
32 WOLFF, Luciano e SAUER, Sérgio. O Painel de Inspeção e o caso Cédula da Terra. In: 
SCHWARTZMAN, Stephan et al (orgs.). Op. Cit., 2001. 
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econômico de terceirização e enxugamento do Estado, também, no meio rural, 

sob a égide das regras do mercado. Ao substituir o mecanismo de desapropriação 

pelos critérios da “reforma agrária de mercado”, o governo feriu profundamente o 

princípio constitucional da função social da terra e passou aos latifundiários o 

controle da política fundiária. 

 A ampla divulgação das críticas, sobretudo na Internet, e o apoio da 

sociedade ao Fórum Social pela Reforma Agrária e Justiça Social no Campo, 

intensificou suas ações no Congresso Nacional. Em 1997, quando foi autorizada a 

contratação de empréstimo junto ao Banco Mundial, houve uma audiência pública 

sobre o projeto piloto Cédula da Terra, com a participação de várias entidades 

envolvidas na luta pela reforma agrária, que discutiram todos os problemas e 

críticas ao projeto. 

 Outro passo do Fórum, agora em parceria com a Rede Brasil sobre 

Instituições Financeiras Multilaterais, foi a solicitação de uma reunião com 

representantes do escritório do Banco Mundial no Brasil, que se deu em 1998. Na 

ocasião, diante das críticas do Fórum, o banco reiterou o fato de o programa ter 

sido inspirado em programas semelhantes e “bem sucedidos” ocorridos em outros 

países em desenvolvimento. Ressaltou-se, ainda, que o projeto no Brasil estava 

em fase de avaliação e, só a partir daí é que seria definido o apoio do Banco à 

ampliação do projeto piloto Cédula da Terra. Em dezembro do mesmo ano, o 

Fórum realizou uma audiência com o presidente da Câmara e do Senado Federal, 

solicitando a não aprovação do crédito para o programa Banco da Terra. Apesar 

dos argumentos e das mobilizações, o crédito foi aprovado pelo Congresso 

Nacional, como indicativo do comprometimento cada vez maior do governo com 

os mecanismos da “reforma agrária de mercado”. O Fórum, juntamente com o 

apoio de outras entidades da sociedade civil, encaminhou uma solicitação ao 

Painel de Inspeção do Banco Mundial33 referente ao projeto Cédula da Terra. A 

principal razão da solicitação foi o fato de que, mesmo diante das críticas 

recorrentes ao projeto piloto Cédula da Terra, o Banco Mundial havia aprovado 

                                                           
33 O Painel de Inspeção do Banco Mundial foi criado em 1993, em função das críticas de ambientalistas 
e ativistas ligados à defesa de direitos humanos. Por ele, cidadãos dos países afetados pelas ações do 
Banco podem fazer reclamações referentes a custos sociais e ambientais dos projetos desenvolvidos. 
Sua função é investigar acusações de que a política oficial do Banco não está sendo seguida na 
elaboração e na implementação do projeto. FOX, Jonathan. O Painel de Inspeção do Banco Mundial. 
In: SCHWARTZMAN, Stephan et al (orgs.) Banco Mundial. Brasília: Rede Brasil, 2001. 
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um novo empréstimo ao Brasil para ampliar a experiência em outros estados do 

país. 

Paralelamente, o Fórum realizou uma série de atividades, nacionais e 

internacionais: manifestações em frente a sede do Banco Mundial em Brasília, 

contato com autoridades estaduais, instâncias eclesiais e mobilizações de 

entidades internacionais voltadas para pressionar o Banco Mundial na instalação 

do Painel de Inspeção. Também, procurou enviar seus representantes à sede do 

Banco Mundial em Washington para contatar, informar e pressionar seus 

diretores34. 

 O Banco Mundial aceitou a solicitação para a instalação do Painel de 

Inspeção. Em abril de 1999 três representantes do Painel vieram ao Brasil para 

visitar áreas beneficiadas com o Cédula da Terra e dialogar com as partes 

envolvidas no programa. A visita teve o objetivo de recolher informações para 

fortalecer a decisão de recomendar ou não a inspeção. No entanto, as realizadas 

nos Estados da Bahia, Ceará e Pernambuco não passaram de uma farsa. As 

áreas foram previamente visitadas pelos representantes dos governos estaduais, 

que as prepararam para os representantes do Painel. As questões feitas nas 

assembléias foram sempre genéricas e formuladas para o grupo e nunca para os 

camponeses, individualmente, ou seja, não houve a preocupação dos 

representantes em questionar sobre o pagamento da terra, por exemplo, questão 

crucial. Mas, perguntou-se coisas sobre a situação dos camponeses antes e 

depois de terem recebido a terra. Questão genérica demais e que não revelaria 

nada acerca dos problemas mais pertinentes à terra. Diante disso, o Painel de 

Inspeção concluiu relatório desfavorável à realização da investigação solicitada 

pelo Fórum, alegando que as entidades que o componham não eram 

representativas dos beneficiários. 

Em carta aberta35, o diretor do Banco Mundial, Gobind T. Nankani, 

reconheceu que o projeto pioneiro “reforma agrária de mercado” forneceu 

esperança não só para o futuro dos mais pobres nas zonas rurais brasileiras, mas 

também para outras nações em desenvolvimento que lidam com o problema e 

reafirmou seu apoio ao projeto pioneiro “bem sucedido” Cédula da Terra, 

                                                           
34 WOLFF, Luciano e SAUER, Sérgio. Op. Cit., 2001.  
35 BRASIL. GOVERNO FEDERAL. Manual de operações do Programa Banco da Terra. Brasília, DF, 
1999. 
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confirmando um empréstimo no valor de 1 bilhão de dólares para os quatro anos 

do Programa Banco da Terra. 

Para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a recusa ao Painel de 

Inspeção passou a ser ostentada na propaganda oficial como a comprovação da 

“excelência” do projeto piloto “reforma agrária de mercado” no Brasil. Configurou-

se, assim, uma importante vitória política na medida em que a experiência 

brasileira passou a ser vista como uma referência para outros países em 

desenvolvimento que implementaram a “reforma agrária de mercado” como a 

África do Sul, Colômbia, Zimbábue, Guatemala e Tailândia. 

Note-se que, nesse momento, o Banco Mundial assumiu a expressão 

“reforma agrária de mercado”, colocando o programa no centro da parceria 

política do banco com o governo brasileiro, e, assim, desqualificando o teor 

pejorativo da expressão surgida no seio da análise crítica dos movimentos sociais 

e entidades de representação camponesa, em oposição ao programa Cédula da 

Terra. 

Apesar de negar o pedido de inspeção, o Banco Mundial se comprometeu 

a não incluir, no empréstimo tratado e em futuros empréstimos, áreas passíveis 

de desapropriação. Ao mesmo tempo o Ministro da Reforma Agrária, Raul 

Julgmann, alterou as condições de pagamento do Cédula da Terra, favorecendo 

futuros compradores e aumentando o prazo de 10 para 20 anos, com três anos de 

carência. 

Diante da negação do primeiro pedido de inspeção e do aparecimento de 

novas evidências que justificavam um novo pedido, as entidades do Fórum 

solicitaram um segundo Painel de Inspeção para o projeto Cédula da Terra. 

Dessa vez a solicitação esteve baseada em documentos mencionados no 

processo de implantação desse projeto nos cinco estados iniciais, incluídos no 

relatório preliminar de sua avaliação. Esses documentos não foram divulgados 

publicamente e só foram disponibilizados em conseqüência de um requerimento 

de informação a pedido de uma senadora do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Esses documentos mencionados no processo de implantação do Cédula da Terra 

comprovavam denúncias de problemas na implantação do programa, explicitando 

fortes indícios de corrupção, super-valorização dos imóveis e favorecimento 

político. O Fórum, também, solicitou ao Ministério Público a investigação das 

irregularidades constatadas. 
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 Em outubro de 1999, o Fórum recebeu a notícia de que o Painel acolheu a 

nova solicitação de inspeção para análise. Após nova visita de representantes do 

Painel de Inspeção ao Brasil, se seguiram reuniões e contatos com o governo e o 

Fórum. A inspeção, mais uma vez, foi negada, com a alegação de que “o Fórum 

não tinha esgotado todos os canais de diálogo com a administração local do 

Banco Mundial, antes de realizar a segunda solicitação”36.  

As derrotas vividas pelo Fórum se refletiram no fortalecimento de um 

conjunto de outras ações que tiveram repercussões nacional, com seminário em 

Brasília no ano de 1999, envolvendo lideranças e dirigentes de entidades e 

movimentos sociais e representantes de diferentes universidades dos cinco 

estados, para discutir o Cédula da Terra e o Banco da Terra. Os resultados das 

discussões serviram de base para a apresentação do Brasil no painel A reforma 

agrária de mercado no contexto das instituições de Bretton Woods, subsidiado por 

representantes de países em desenvolvimento (Brasil, Colômbia, Guatemala, 

África do Sul, Zimbábue e Tailândia) onde o Banco Mundial tem financiado a 

implantação da política “reforma agrária de mercado”. Em escala internacional foi 

realizado um amplo debate em um seminário temático sobre os efeitos negativos 

da “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial, na cidade de Washington em 

abril de 2002. 

Conforme Shcwartzman, Sauer e Barros,37 o painel foi uma atividade 

integrante desse Seminário Internacional (Os impactos negativos da política de 

reforma agrária de mercado do Banco Mundial). O evento foi concebido, 

inicialmente, pela Animação Pastoral Rural (APR) e pelo escritório da Ordem dos 

Franciscanos em Washington e, depois apoiado pela Rede Brasil sobre 

Instituições Financeiras Multilaterais, pela Rede de Informação e Ação pelo Direito 

de se Alimentar (FIAN – Brasil), pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) e pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) entre outras entidades. O 

objetivo das organizações era comparar experiências e pesquisas independentes 

sobre o envolvimento do Banco nos projetos e políticas de reforma agrária, 

visando ajudar movimentos e Organizações Não Governamentais (ONG’s) a 

identificar padrões e pontos comuns na abordagem do BIRD em diversos 

                                                           
36 WOLFF, Luciano e SAUER, Sérgio. Op. Cit. 2001. p. 189. 
37 SCHWARTZMAN, Stephan. SAUER, Sérgio e BARROS, Flávia. (orgs). Os impactos negativos da 
política de reforma agrária de mercado do Banco Mundial. Brasil: Vangraf, 2003. p.32/33. 
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continentes e países e, a partir daí, estabelecer estratégias comuns para o 

enfrentamento dos problemas envolvidos. 

No final desse seminário foi lançado o documento “Terra para quem a 

trabalhe e não para quem possa comprá-la”38, no qual membros das organizações 

camponesas de 15 países, que lá se reuniram, revelaram a intensidade com que 

a política de terras impulsionada pelo Banco Mundial vinha despojando de seus 

meios de vida as comunidades rurais mais pobres. Explicitaram ainda a 

indignação com a política do Banco Mundial, que acabou impondo a vários países 

o mesmo programa, ignorando as histórias, as realidades locais e os costumes 

construídos no trabalho com a terra. 

 Nesse momento, o Fórum juntamente com outras instituições de 

organização camponesa, ambientalista e de direitos humanos, centraram esforços 

na luta em defesa de uma reforma agrária ampla, com garantia da soberania 

alimentar, sustentabilidade ambiental e integridade cultural de todos os povos. 

Portanto, foram diferentes posições centrando energia para um programa de luta 

pela reforma agrária em escala internacional. Esse foi um momento ímpar na luta 

dos movimentos sociais contra a imposição da política agrária do Banco Mundial 

aplicada nos países em desenvolvimento. 

O Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra39 foi criado pela 

Lei Complementar n.93/1998 com a finalidade de financiar programas de 

reordenação fundiária e de assentamento rural. O Programa Banco da Terra, 

além de ser um programa de governo foi instituído por lei e lançado como sendo a 

expansão, para todo o país, do projeto piloto Cédula da Terra, desenvolvido pelo 

governo brasileiro em parceria com o Banco Mundial. Esse programa começou a 

operar em 1999 nos Estados de Santa Catarina, Goiás, Paraná, Espirito Santo e 

Rio Grande do Sul. 

O Programa Banco da Terra40 apresentou diferenças com relação a seu  

 

                                                           
38 Declaração final Terra para quem a trabalhe e não para quem possa comprá-la In: Anexos. 
SCHWARTZMAN, SAUER, e BARROS, (orgs). Os impactos negativos da política de reforma 
agrária de mercado do Banco Mundial. Brasil: Vangraf, 2003. p.411. 
39 BRASIL. Lei Complementar n. 93, de 4 de fevereiro de 1998. Institui o Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária – Banco da Terra – e dá outras providências. Brasília: DF, 1998. 
40 BRASIL. GOVERNO FEDERAL. Manual de operações do Programa Banco da Terra. Brasília, DF, 
1999. 
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antecessor. Enquanto o Cédula da Terra tratou-se de um projeto piloto41, o Banco 

da Terra seria a maturidade da política no país. Por ser piloto, o Cédula da Terra 

restringiu a maior parte de seu público aos camponeses nordestinos, com sua 

expansão a partir do Banco da Terra, o público foi ampliado e diversificou-se. 

Devido a essa particularidade, o Cédula da Terra contou com verbas a fundo 

perdido do Banco Mundial, não previstas no Banco da Terra. 

O público alvo do Cédula da Terra foi os trabalhadores rurais sem terra e 

os minifundiários, já no Banco da Terra foi os trabalhadores rurais, pequenos 

agricultores e os filhos dos trabalhadores e agricultores rurais. Isso permitiria 

aquisição de terra na forma de organização associativa e individual. Além disso, 

no Banco da Terra foi gestada a entrada dos filhos dos trabalhadores e 

agricultores rurais na “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial. 

No que diz respeito à forma de aquisição da terra, no Cédula da Terra, a 

associação negociava diretamente com o proprietário da terra o imóvel que queria 

comprar, no Banco da Terra, a associação escolhia a área que queira comprar e, 

com a ajuda de órgãos técnicos estaduais e o INCRA, negociava o preço da terra 

com o proprietário. A introdução da participação do INCRA foi uma tentativa de 

tentar resolver a exclusão deste órgão do processo de constituição da “reforma 

agrária de mercado”. 

Outra diferença foram as condições de financiamento. No Cédula da Terra 

o financiamento era feito em 10 anos, sendo 3 anos de carência, ancorado na 

TJLP, taxa de juros sujeita as flutuações de mercado, mais a taxa de 

remuneração do agente financeiro, definida em 1% ao ano sobre o saldo devedor. 

No Banco da Terra a compra da terra passou a ser financiada em até 20 anos, 

com três anos de carência e juros subsidiados que variavam de 2%, nas áreas 

mais pobres, a 6%, ao ano. De acordo com o ex-Ministro da Reforma Agrária, as 

condições de financiamento do programa passavam a ser substituídas 

permanecendo as últimas. 

O Banco da Terra funcionou de 1999 a 2002, um período de transição 

governamental que terminou com a vitória do candidato Luís Inácio Lula da Silva, 

                                                           
41 O significado dessa expressão revela-se na forma pontual como o programa apresentou-se, 
beneficiando um público restrito para, rapidamente, ter-se uma resposta, aparentemente, positiva que 
provocasse o fortalecimento do programa e dos governos (estadual e federal) e a entrada de seus 
mentores em cena. 
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eleito por uma coligação política liderada pelo PT, com apoio dos movimentos 

sociais e entidades de representação camponesa de luta pela reforma agrária. 

Porém, antes de findar o governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, no ano de 2002, o Ministério de Desenvolvimento Agrário no comando 

do ex-ministro Raul Julgmann lançou em substituição ao Banco da Terra um novo 

programa de acesso à terra com base no mercado o projeto Crédito Fundiário e 

Combate à Pobreza rural (CFCP). 

O projeto Crédito Fundiário e Combate à Pobreza rural 42 se manteve com 

a proposta de seus programas antecessores, ou seja, aliviar a pobreza rural no 

campo brasileiro. Financiado pelo governo federal e pelo Banco Mundial, trouxe 

como novidade a participação da Confederação Nacional da Agricultura 

(CONTAG) na sua criação e implementação. 

De acordo com Medeiros43, as críticas recebidas pelo projeto piloto Cédula 

da Terra e seu desenrolar Programa Banco da Terra fizeram com que o Banco 

Mundial procurasse a CONTAG para que ela colocasse suas objeções à política. 

Como resultado disso, o Banco apresentou uma contraproposta, discutida em 

2002, pela CONTAG, por representantes de delegações de diversos estados, de 

governadores, do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (Nead) e 

do INCRA. Em outra reunião, as federações de trabalhadores na agricultura, o 

Nead e o Banco Mundial fecharam um acordo em torno do projeto de Crédito 

Fundiário e Combate à Pobreza rural, garantindo a exclusão de áreas superiores 

a 15 módulos rurais (que do ponto de vista legal, se improdutivas, são passíveis 

de desapropriação). 

O CFCP atingiu todos os estados das regiões Nordeste e Sul, além de 

Minas Gerais e Espírito Santo, no Sudeste. Sua proposta permitiu o crédito 

individualizado (sem direito a recursos produtivos) e o financiamento se manteve 

com o prazo de até 20 anos, com três anos de carência, juros fixos de 6% ao ano 

com rebate de 50%, aplicáveis sobre os encargos financeiros, se pagas em dia as 

prestações, além da isenção da correção monetária. 

                                                           
42 BRASIL. GOVERNO FEDERAL. Manual de operação do projeto Crédito Fundiário e Combate à 
Pobreza Rural. Brasília, DF, 2002. 
43 MEDEIROS, Leonilde. Op. Cit., 2003. 
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De acordo com Sauer44, a entrada da CONTAG na política de crédito 

fundiário do Banco Mundial contrariou toda a luta travada até então. Significou, no 

plano econômico, “lucro” para os técnicos do Banco Mundial que “utilizaram 

amplamente o nome da CONTAG para justificar o apoio, a participação e o 

monitoramento da sociedade civil ao projeto”. Já no plano político e social, 

significou um retrocesso na luta pela construção da cidadania no campo. 

Sem dúvida, o apoio da CONTAG ao CFCP foi fundamental para legitimar 

a “ampla” participação dos movimentos sociais e das entidades de representação 

dos camponeses na execução dos programas que vinham sofrendo ataques 

constantes da sociedade civil organizada, em especial do Fórum Nacional pela 

Reforma Agrária e Justiça no Campo. No entanto a adesão da CONTAG, 

significou a perda da unidade desse movimento. O direito da CONTAG de propor 

e negociar o que lhe parecia melhor, contribuiu para que a idéia da luta comum 

trabalhada no Fórum de uma reforma agrária ampla e irrestrita perdesse forças. 

Todavia, o Fórum manteve suas críticas ao CFCP do governo Fernando Henrique 

Cardoso, procurando mostrar que esse programa reafirmava a lógica da “reforma 

agrária de mercado” construída pelo Banco Mundial como uma proposta 

alternativa à reforma agrária, mas implementada como uma contra-reforma 

agrária. 

Os projetos Cédula da Terra, Banco da Terra e o Crédito Fundiário e 

Combate à Pobreza rural desenvolvidos no governo Fernando Henrique Cardoso 

possuem em comum a lógica de valorização da apropriação privada da terra. 

Embora pareçam uma mesma política de contra-reforma agrária, distinguem-se 

na estrutura e elaboração. As abrangências, continuidades, mudanças e 

diferenças estão resumidas no quadro 03 que se segue. 

As permanências e mudanças, a agilidade no desenvolvimento e a 

mobilidade na troca dos programas revelam a luta pela terra, travada na 

sociedade brasileira, entre os movimentos sociais e a política do governo 

Fernando Henrique Cardoso. 

 

                                                           
44 SAUER, Sérgio. Banco da Terra e Credito Fundiário são a mesma coisa?  07/05/02. 
Disponível em: <www.abrareformaagraria.org.br.> p. 15. 
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Quadro 03 – Brasil. 
Comparativo dos Programas Cédula da Terra, Banco da Terra e Crédito 

Fundiário de Combate à Pobreza - governo Fernando Henrique Cardoso. 
 Cédula da Terra Banco da Terra CFCP 

Abrangência  CE, PE, MA, BA e norte de 
MG. 

Nordeste, Sul, Sudeste + GO, 
MS, MT, TO e RO. 

Nordeste, Sul + MG e ES. 

Público alvo Trabalhadores rurais sem 
Terra e os que possuem 
pouca Terra, organizados 
em associações. 

Trabalhadores rurais, 
pequenos agricultores e os 
filhos dos trabalhadores e 
agricultores rurais. 

Trabalhadores rurais sem 
terra, pequenos 
produtores rurais com 
acesso precário à terra e 
proprietários de 
minifúndios. Inclui jovens e 
mulheres. 

Período de vigência De 1997 a  2002 De 1998 a 2002 De 2001 a 2004 
Orçamento total 
previsto 

US$ 150 milhões R$ 928.273.178,00 1ª fase = US$ 400 milhões 
(3 anos) 2ª e 3ª fases = 
US$ 1,6 bilhões (em 7 
anos). 

Número de famílias 
beneficiadas 

15.267 51.808 50 mil em 3 anos 
250 mil em 10 anos. 

Condições de 
pagamento 

1ª fase: Juros de 4% a. a., 
carência de 3 anos e 
prazo de até 10  anos. 2ª 
fase: juros de 2 a 6% a. a., 
carência de 3 anos e 
prazo de até 20 anos. 

Juros de 2 a 6% a. a. 
podendo ir até 12% a. a., 
carência de 3 anos e prazo de 
até 20 anos. 

Juros de 6%, carência de 
3 anos e prazo de até 20 
anos. Rebate de 50% 
sobre os encargos, se 
pagas em dia as 
prestações. 

Crédito não-
reembolsável  

R$ 1.300,00 Zero R$ 2.400,00 

Fontes de recursos  BIRD, governos federal, 
estaduais e associações 
comunitárias. 

BIRD, governos federal 
(Fundo de terras), estaduais e  
associações comunitárias. 

BIRD, governos federal 
(Fundo de terras), 
estaduais e  associações 
comunitárias. 

Estrutura de 
funcionamento 

MDA, Unidade Técnica de 
Coordenação Estadual, 
parcerias institucionais 
estadual e municipal e 
associações 
Comunitárias. 

Conselho curador, agências 
estaduais, núcleos municipais 
e associações comunitárias. 

CNDRS, Conselhos 
Estaduais e Municipais de 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável, unidade 
técnica de implantação e 
associações comunitárias. 

Fonte: Brasil. Balanço da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar (1999 a 2002 – MDA-INCRA); 
Desempenho Banco da Terra (2002 – MDA); Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial no 
7037/BR (projeto CFCP); Relatório Preliminar de Avaliação do projeto Cédula da Terra (1999 – 
UNICAMP/NEAD/MDA) adaptado de PEREIRA, 2003. 

 

De acordo com Oliveira,45 “a pressão feita pelos movimentos sociais com a 

ampliação das ocupações pressionou o governo FHC a ampliar os 

assentamentos. Tal fato mostra que a reforma agrária, antes de ser uma política 

propositiva do governo, é a necessidade de resposta à pressão social”. 

Para o autor, os movimentos sociais são movimentos de luta que 

representam uma classe social, capaz, inclusive, de colocar o presidente 

Fernando Henrique Cardoso na defensiva. Esse fato provocou o contra-ataque do 

                                                           
45 OLIVEIRA. Ariovaldo Umbelino de. A longa marcha do campesinato brasileiro. São Paulo: REA, 15 
(43) , 2001.p 201.  
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governo com fortes aliados, como o judiciário, e o apoio de alguns intelectuais que 

reforçam a idéia de inexistência de uma questão agrária. A não construção de 

uma política de reforma agrária nesse governo foi uma fragilidade muito bem 

trabalhada pelos movimentos sociais e as representações camponesas, que, 

encontraram nos acampamentos, nas ocupações e, sobretudo, na luta pelos seus 

direitos, estratégias para a continuidade da luta pela reforma agrária, muito 

embora, o governo tenha mantido o peso decisivo do Banco Mundial na 

formulação das políticas de desenvolvimento agrário do país. 
 
 Conforme Rezende e Mendonça46, no conjunto da sociedade civil 

organizada, o início do governo Lula da Silva, em 2003, trouxe esperanças na 

reversão da política agrária de desenvolvimento rural implementada no governo 

Fernando Henrique Cardoso, com o apoio do Banco Mundial. A expectativa era a 

de que a reforma agrária estivesse no centro da agenda política, como uma forma 

importante de geração de empregos, de garantia da soberania alimentar e como 

base de um novo modelo de desenvolvimento rural. 

 No governo Lula da Silva, em novembro de 2003, o Ministério de 

Desenvolvimento Agrário anunciou o II Plano Nacional de Reforma Agrária: paz, 

produção e qualidade de vida no meio rural. O II PNRA, apresentado pelo ministro 

Miguel Rossetto, minou a esperança dos movimentos sociais e organizações 

camponesas de verem desfeita a concentração de terras no país. 

A proposta apresentada por Sampaio (plano Plínio)47 que defendia uma 

reforma agrária com desenvolvimento econômico, justiça social e extensão da 

cidadania democrática a toda a população do campo, com possibilidade do 

assentamento de um milhão de famílias até 2006, foi alterada pela equipe do 

ministro Miguel Rossetto48, que, ao adaptá-la concebeu uma reforma agrária 

como condição para o crescimento econômico, com distribuição de renda e 

soberania da nação, mas propôs a redução do número de famílias à serem 

assentadas via desapropriação. 

                                                           
46 REZENDE, Marcelo e MENDONÇA, Maria Luisa. Apresentação. In: MARTINS, Mônica (org.). O 
Banco Mundial e a Terra. São Paulo: Viramundo, 2004. p. 9. 
47 PROPOSTA de PNRA. São Paulo: [s.n.], outubro de 2003. 
48 BRASIL. GOVERNO FEDERAL. II PNRA, Brasília, novembro de 2003. 
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Segundo Weber e Lírio49, o “plano Plínio” foi encomendado pelo próprio 

presidente Lula da Silva e pelo ministro Rossetto. Plínio de Arruda Sampaio, ex-

deputado federal e um dos fundadores do PT, reuniu uma equipe de técnicos e 

intelectuais do ministério, do INCRA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), da USP, Unicamp, Unesp e Universidades Federais, e formulou uma 

proposta de reforma agrária para assentar um milhão de famílias, em 4 anos, a 

um custo de R$ 24 bilhões. No plano apresentado por Miguel Rossetto (plano 

Rossetto), diante do orçamento para 2004 de R$ 1,1 bilhão, ele centrou o grosso 

de sua ação na regularização dos assentamentos. Até 2006, cerca de 500 mil 

famílias deveriam receber a posse da terra onde vivem. A essas somariam-se 

mais 150 mil, que teriam crédito fundiário para comprar um pedaço de chão. 

 Considerando que regularização de terras não altera estrutura fundiária e 

que a desapropriação de terras improdutivas fora deixada de lado, ficou difícil se 

falar em reforma agrária no governo Lula da Silva. Mesmo assim, o lançamento 

do II PNRA não desestimulou os movimentos sociais, que, mantendo em alta a 

credibilidade do governo Lula, continuaram com suas Jornadas de Lutas50, 

nomeada de “abril vermelho”, realizando diversos tipos de atividades como 

caminhadas, atos públicos e mais de 140 ocupações de terra. 

 No ano de 2003, também foi lançado o Programa Nacional de Crédito 

Fundiário51 do governo Lula da Silva. O programa está apoiado em duas 

experiências. A primeira é o Programa Banco da Terra, cuja execução foi criticada 

por não ter mecanismos de controle social e por não contar com uma participação 

efetiva da sociedade civil. Por isso, seus mecanismos de gestão e de controle 

foram frágeis, permitindo o surgimento de uma série de irregularidades, que 

resultaram em um sobreendividamento dos camponeses. A segunda experiência 

foi o projeto Crédito Fundiário e Combate à Pobreza rural, elaborado e executado 

em parceria com a CONTAG, com os estados e o Banco Mundial. Esse projeto 

introduziu a participação das organizações sindicais em sua implementação nos 

níveis municipal, estadual e nacional. 

                                                           
49 WEBER, Luiz Alberto e LÍRIO, Sérgio. Tímido ou realista? In: Revista Carta Capital. São Paulo: ano 
X n. 268, 26/nov./2003.  
50 SECRETARIA NACIONAL DO MST. Caros amigos e caras amigas do MST. 14 de maio 2004. 
Disponível em: <http://www.mst.org.br>. 
51BRASIL. GOVERNO FEDERAL. Manual de operações do Programa Nacional de Crédito Fundiário. 
Brasília, DF, 2003. 
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O PNCF foi apresentado como uma reivindicação histórica de organizações 

sindicais (CONTAG e FETRAF–Sul) por um programa de crédito complementar à 

desapropriação de terras e como um mecanismo efetivo de participação e 

controle social. Nele ficou definida a não aquisição de áreas improdutivas maiores 

de 15 módulos fiscais, e a participação social, através dos trabalhadores e das 

trabalhadoras rurais e suas organizações comunitárias, do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), do Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), da Unidade Técnica Estadual 

(UTE), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CONDRAF), das federações de trabalhadores na agricultura e na agricultura 

familiar e de seus sindicatos. Dessa forma, o programa não repetiria os problemas 

ocorridos nas experiências anteriores e nem faria parte de qualquer “reforma 

agrária de mercado” fundamentalmente porque não compraria áreas passíveis de 

desapropriação e por ter uma estrutura participativa desde a elaboração e gestão 

até a execução. 

O PNCF teve como público alvo os trabalhadores rurais sem terra, os 

pequenos proprietários rurais com acesso precário à terra e os proprietários 

minifundiários, incluindo os jovens e os idosos. Teve ainda como princípio a 

“autonomia” das comunidades, isto é, a associação deveria auto-selecionar seus 

participantes, escolher o imóvel a ser comprado, bem como negociar o preço da 

terra com o proprietário, e, ainda, a forma de gastar os recursos destinados aos 

investimentos comunitários, e as formas de organização da associação e da 

produção, entre outras atividades. 

O financiamento para aquisição das terras era feito com recursos 

reembolsáveis, provenientes do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e o 

financiamento para investimentos comunitários com recursos não reembolsáveis 

provenientes, sobretudo, do contrato com o Banco Mundial. Esses investimentos 

são de três tipos: a) investimentos produtivos (roças de subsistência e produção, 

formação de pastos, instalações, conservação dos solos, custeio das primeiras 

safras, aquisição de animais, etc.); b) investimentos de infra-estrutura básica 

(moradia, abastecimento de água, eletrificação, estradas internas à propriedade, 

etc.) e c) investimento para a formação de poupança pelas famílias ou 

comunidades (fundos bancários de poupança ou investimento, formação de 

capital de giro, etc.). 
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Os camponeses participantes desse programa dispõem, ainda, de recursos 

não reembolsáveis de apoio inicial de instalação, no valor máximo de R$ 2.400,00 

(dois mil e quatrocentos reais) e, no caso das propriedades localizadas na faixa 

do semi-árido, um recurso adicional de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por família, 

para custear despesas com segurança hídrica. A contrapartida dos camponeses 

seria de pelo menos 10% do total de investimentos, através de mão-de-obra, 

materiais ou em dinheiro, mas era, basicamente, sob a forma de trabalho. Assim, 

a fonte de recursos do programa foi o Fundo de Terras e da Reforma Agrária52 

(antigo Banco da Terra), criado pela Lei Complementar n. 93/98 e regulamentado 

pelo Decreto n. 4.892, de 25 de novembro de 200353 e o Banco Mundial. 

 O PNCF está subdividido em três linhas de financiamento. Combate à 

Pobreza Rural, que visa atender os trabalhadores rurais sem terra, arrendatários, 

meeiros, agregados, posseiros e minifundiários com renda familiar anual inferior a 

R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e patrimônio familiar inferior a R$ 

9.000,00 (nove mil reais) não considerada a casa de moradia da família. Para ser 

enquadrado nessa linha, o requerente precisa ter no mínimo, cinco anos de 

experiência com a exploração agropecuária, não ter sido beneficiário de 

quaisquer outros programas de reforma agrária e nem ter sido, nos últimos três 

anos, proprietário de imóvel com área superior a de uma propriedade familiar, e 

não ser funcionário público. A área de abrangência da linha de financiamento 

compreende todos os estados das regiões Nordeste e Sul, além dos estados de 

MG e ES no Sudeste. Deverão ser beneficiadas 45 mil famílias nos próximos 

quatro anos (2003 – 2007), além das 6.400 famílias já beneficiadas pelo CFCP. 

Os tetos de financiamento variam de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais), dependendo da região, com um crédito adicional de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) por família para a faixa do semi-árido. As fontes de 

recursos serão o Fundo de Terras (compra da terra) e o Banco Mundial 

(investimentos comunitários). 

A linha Nossa Primeira Terra visa atender a demanda de jovens sem terra 

ou filhos de agricultores familiares, na faixa etária de 18 a 24 anos, que desejam 

permanecer no meio rural e investir em uma propriedade. As condições de 

                                                           
52 O Fundo de Terras e da Reforma Agrária será apresentado mais adiante. 
53 BRASIL. Decreto no. 4.892, de 25 de novembro de 2003. Regulamenta a Lei Complementar n. 93, de 
4 de fevereiro de 1998, que criou o Fundo de Terras e da Reforma Agrária, e dá outras providencias. 
Brasília: DF, 2003. 
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elegibilidade são idênticas às da linha Combate à Pobreza Rural. O tempo de 

escola poderá ser considerado no cômputo da experiência prevista na Lei n. 

93/98 (cinco anos) e não poderão ser beneficiados filhos de proprietários com 

mais de três módulos fiscais. A área de abrangência permanece a mesma da 

linha anterior e a meta foi a de beneficiar, em quatro anos, 32.000 jovens. Os 

tetos de financiamento para as regiões Nordeste e Sudeste permanecem os 

mesmos tetos da linha anterior. No caso da região Sul, o teto de financiamento 

será estabelecido após estudos técnicos e de entendimentos com os participantes 

do programa na região. As fontes de recursos são as mesmas da linha anterior. 

 Na Consolidação da Agricultura Familiar, as aquisições podem ser 

individuais ou realizada por grupos de agricultores organizados em associações 

ou não. Os beneficiários deverão ter renda familiar inferior a R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) e patrimônio inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). As demais 

condições de elegibilidade são idênticas às da linha Combate à Pobreza Rural. 

Quanto à área de atuação, já estão vigentes ou em negociação convênios com 

todos os estados das regiões Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A meta de 

famílias atendidas não foi divulgada, porém, o limite máximo de financiamento é 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por família. As fontes de recursos são 

provenientes do Fundo de Terras quer seja para compra de terras ou para 

investimentos comunitários. Todos os recursos são integralmente reembolsáveis. 

O Fundo de Terras e da Reforma Agrária54 têm a finalidade de financiar 

programas de crédito fundiário e de integração e consolidação de assentamentos 

rurais. Apresenta como principais condições de financiamento, conforme 

Conselho Monetário Nacional,55 os seguintes prazos de amortização: a) para 

financiamentos de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), até quatorze anos, 

incluídos até 24 meses de carência; e b) para financiamento de valores acima de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), até dezessete anos, incluídos até 24 meses de 

carência. Serão aplicáveis ao ano taxas de juros de 3% para o valor de até  

R$ 5.000,00, 4% para valores acima de R$ 5.000,00 até R$ 15.000,00, 5,5% para 

valores entre R$ 15.000,00 e R$ 25.000,00, e 6% para valores acima de  

                                                           
54 BRASIL. Regulamento Operativo previsto no Art. 1º do Decreto n. 4.892, de 25 de nov. de 2003, que 
regulamenta a Lei Complementar 93/1998. Aprovado pelo CONDRAF em 10 de março de 2004. 
55 Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.176, de 8 de março de 2004. Dispõe sobre as 
alterações nas condições aplicáveis aos financiamentos ao amparo dos recursos do Fundo de Terras e 
da Reforma Agrária, de que tratam a Lei Complementar 93, de 1998, e o Decreto 4.892, de 2003. 
Brasília: DF, 2003. 



 105

R$ 25.000,00, com bônus de adimplência fixo, conforme região de localização do 

imóvel (região semi-árida nordestina e estados MG e ES = 40%, restante do 

Nordeste = 30%, regiões Centro-Oeste e Norte e Sudeste, exceto São Paulo = 

18%, região Sul e São Paulo = 15%). Esse bônus é aplicável à totalidade dos 

encargos financeiros e do valor principal de cada parcela do financiamento, 

exclusivamente, quando pagas nos respectivos vencimentos. Há ainda a garantia 

hipotecária do imóvel financiado. Na linha Consolidação da Agricultura Familiar, o 

financiamento pode ser de até 100% dos projetos de investimentos básicos, de 

infra-estrutura e produção. 

A gestão financeira do Fundo de Terras e da Reforma Agrária ficou a cargo 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), porém, 

como órgão gestor do Fundo de Terras ficou designado o Ministério de 

Desenvolvimento Agrário, através da Secretária de Reforma Agrária. Ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF) coube aprovar o 

regulamento operativo do Fundo, que deverá conter a definição das diretrizes 

gerais; apreciar as avaliações de desempenho e de impacto do Fundo e dos 

programas por ele financiado; encomendar, quando achar necessário, avaliações 

ou estudos específicos relativos ao Fundo e aos programas por ele financiados, e 

solicitar informações que julgar necessárias ao desempenho de suas atribuições 

ao órgão gestor do Fundo e aos órgãos executores dos programas financiados 

com recursos do Fundo. Ao comitê do Fundo de Terras, criado pelo CONDRAF, 

caberá aprovar os manuais de operação dos programas financiados, aprovar os 

planos anuais de aplicação de recursos e monitorar o próprio desempenho 

financeiro e contábil, além de monitorar o desempenho dos programas 

financiados.  

As fontes de recursos para o Fundo de Terras estão distribuídas da 

seguinte maneira: a) sessenta por cento dos valores originários de contas de 

depósito sob qualquer título, repassados ao Tesouro Nacional na forma do art. 2º 

da Lei n. 9.526 de dez. de 1997; b) parcela dos recursos a que se refere o art. 

239, parágrafo 1º da Constituição; c) Títulos da Dívida Agrária – TDA’s; d) 

dotações consignadas no Orçamento Geral da União e em créditos adicionais; e) 

dotações consignadas nos Orçamentos Gerais dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios; f) retorno de financiamentos concedidos com recursos do Banco 

da Terra e do INCRA; g) doações realizadas por entidades nacionais ou 
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internacionais, públicas ou privadas; h) recursos decorrentes de acordos, ajustes, 

contratos e convênios celebrados com órgãos e entidades da administração 

pública federal, estadual ou municipal; i) empréstimos e financiamentos de 

instituições financeiras nacionais ou internacionais; e j) recursos diversos, 

inclusive os resultantes das aplicações financeiras dos recursos do Banco da 

Terra e de captação do mercado financeiro. 

No primeiro ano de operacionalização (1999), o Fundo de Terras e da 

Reforma Agrária demonstrou fragilidade em seus registros contábeis bem como 

falta de programação de seus recursos, o que gerou incertezas com relação a sua 

sustentabilidade financeira. A reestruturação do Fundo de Terras e dos 

programas por ele financiados representou para o governo a oportunidade de 

adequar os mecanismos de sua gestão financeira de forma a otimizar os recursos 

aportados pelo Tesouro e assegurar a continuidade a longo prazo de suas ações. 

A estratégia de longo prazo (30 anos) baseia-se em um aporte de recursos de R$ 

330 milhões por ano até 2010 por parte do Tesouro Nacional. Tais recursos 

representam 0,05% da dívida pública mobiliária nacional. Portanto, para que o 

Fundo possa manter uma política de crédito fundiário de longo prazo, estima-se 

que os recursos do Tesouro Nacional permaneçam no patamar de R$ 300 

milhões por ano até 2010. Dessa forma, o Fundo poderá beneficiar cerca de 

190.000 famílias, podendo a partir de 2012 efetuar recolhimento ao Tesouro dos 

seus rendimentos financeiros. O quadro 04 resume os pontos básicos do PNCF 

do governo Lula da Silva.  

O PNCF tem alimentado o descontentamento dos movimentos sociais e 

representações camponesas na luta pela reforma agrária com a política agrária 

do governo Lula da Silva. Isso porque o programa manteve o incentivo à 

aquisição de terra através do processo de compra e venda no mercado, deixando 

de lado a aquisição via desapropriação, e introduziu a estratégia de gestão do 

Fundo de Terras e da Reforma Agrária a longo prazo (30 anos), sinalizando um 

tempo longo para pagamento. Por isso os novos camponeses assentados 

deverão gastar mais com o pagamento dos empréstimos. 
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Quadro 04 – Brasil. 
Programa Nacional de Crédito Fundiário - governo Lula da Silva. 

 PNCF 
Abrangência  Nordeste, Sul + MG e ES. 
Público alvo Trabalhadores rurais sem Terra, pequenos produtores rurais com 

acesso precário à terra e proprietários de minifúndios. Incluindo 
jovens e mulheres. 

Período de vigência De 2003 a 2010 
Orçamento total previsto R$ 300 milhões por ano (em 7 anos). 
Número de famílias 
beneficiadas (previsto) 

50 mil (até 2006) 
190 mil (até 2010) 

Linhas de empréstimo Combate à Pobreza Rural; 
Nossa Primeira Terra; 
Consolidação da Agricultura Familiar. 

Condições de pagamento 2003: Juros de 6%, carência de 3 anos e prazo de até 20 anos, com 
rebate de 50% sobre os encargos, se pagas em dia as prestações. 
A partir de março de 2004: a) até R$ 15.000,00,  até 14 anos, 
incluídos 24 meses de carência; b) valores acima de R$ 15.000,00, 
até 17 anos, incluídos 24 meses de carência; Taxas de juros: a) até 
R$ 5.000,00, 3% ao ano; b) acima de R$ 5.000,00 e até R$ 
15.000,00, 4% ao ano; c) acima de R$ 15.000,00 e até R$ 
25.000,00, 5,5% ao ano e d) acima de R$ 25.000,00, 6, 5% ao ano 

Crédito não-reembolsável  Apoio inicial de instalação, R$ 2.400,00; Faixa do semi-árido, 
recurso adicional de R$ 2.000,00 por família, para custear despesas 
com Segurança hídrica 

Fontes de recursos  BIRD, governos federal (Fundo de Terras e da Reforma Agrária), 
estadual e associações comunitárias. 

Estrutura de funcionamento CONDRAF, CNDRS, CEDR, CMDRS, UTN, CONTAG, Federações 
dos trabalhadores rurais e associações comunitárias. 

Fonte: Documentos Síntese do PNCF (nov. 2003 e mar. 2004); Lei Complementar n. 93, de 04 fev. 
de 1998 que criou o Fundo de Terras e da Reforma Agrária, Decreto n. 4.892, de 25 de novembro 
de 2003 que regulamenta o Fundo de Terras e Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 
3.176 de 08 de mar. de 2004 que dispõe sobre alterações nos financiamentos ao amparo dos 
recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. 

 

No texto de apresentação do PNCF, pela primeira vez, o governo assumiu 

a necessidade de um sistema de monitoramento do mercado de terra para se 

evitar aumentos de preços provocados pelo programa e manteve a pluralidade de 

órgãos gestores, dando poder especial ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF). 

Desse modo, o PNCF do governo Lula da Silva tem negligenciado a luta 

camponesa pela reforma agrária e mantido uma política agrária de valorização do 

mercado, e não do Estado, como instrumento legal de acesso à terra. Assim, 

garantido a continuidade de uma política de contra-reforma agrária no Brasil. 

A contra parte do governo Lula da Silva na formulação do PNCF foram os 

volumes de recursos previstos para o Fundo de Terras, que ficou na faixa de R$ 

330 milhões por ano, a serem desembolsados até o ano de 2010 e a cooptação 

de alguns dos movimentos sociais de luta pela reforma agrária. Essas ações 
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podem ser indícios da intenção em se fazer com que a “reforma agrária de 

mercado” do Banco Mundial em parte substitua os instrumentos legais, hoje 

disponíveis, capazes de atenuar os conflitos no campo, a pobreza rural e 

proporcionar uma reforma agrária com desenvolvimento econômico, justiça social 

e participação política da classe camponesa no Brasil. 

A grande semelhança entre os programas apoiados pelo Banco Mundial e 

seus impactos negativos nos países em desenvolvimento localizados na América 

Latina, África e Ásia trouxe a necessidade de compreendê-los e discutir sobre 

eles para esboçar, assim, os caminhos impostos pelo Banco Mundial às 

comunidades camponeses nesses continentes. 

Muito da bibliografia publicada sobre os projetos fundiários do Banco 

Mundial aborda a política “reforma agrária de mercado” em países como 

Colômbia, Guatemala, México, África do Sul, Zimbábue, Índia e Tailândia. É, 

portanto, importante entender como isso ocorreu. 

 

 

 

2.2 – A “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial na América Latina, 
África e Ásia. 
 

América Latina 

- Colômbia 

 A Colômbia conheceu no século XX a organização camponesa aliada à luta 

dos indígenas e dos afro-colombianos por uma reforma agrária ampla. Em 1961, 

esse país conquistou sua primeira Lei de Reforma Agrária (Lei n.135), 

denominada Reforma Social Agrária, que “visou tornar a aldeia em uma espécie 

de célula básica do trabalho rural. Composta por unidades de explorações 

camponesas individuais ou associativas, (...) A propriedade privada seria 

reestruturada visando garantir a posse comunitária das populações indígenas”56. 

 A não realização da Reforma Social Agrária e o aprofundamento da 

questão política levaram a Colômbia à guerra civil. A Associação Nacional de 

Usuários Camponeses (ANUC) liderou boa parte da luta camponesa com 

                                                           
56 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Reforma Agrária na América do Sul. São Paulo:[s.n.], 2004a. 
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ocupações de terras nas décadas de 1960 e 1970, perdendo um pouco de sua 

atuação nos anos 80. Nesse período de luta, o movimento das Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC) se multiplicou no país. A marcha dos 

Colonos de El Pato (Caquetá, anos de 1980) reanimou a luta do campesinato, 

desenvolvendo novas ações, como as greves, e o ressurgimento das ocupações, 

que passaram a crescer. No final dos anos 80 encontravam-se aliados movimento 

camponês, movimento guerrilheiro e movimento indígena, que com grande força, 

explodiram em marchas camponesas e ocupações de terra. A repressão militar 

não tardou. 

 De acordo com Mondragón57, o governo de César Gaviria, aceitando uma 

proposta do Banco Mundial, decidiu modificar esse processo e propôs o programa 

“mercado subsidiado de terra”. A coordenação agrária, composta por um conjunto 

de organizações camponesas reagiu com um projeto de lei alternativo, visto que o 

projeto governamental consolidava a tendência dos altos preços e deixava o 

Instituto Colombiano de Reforma Agrária (Incora) e os camponeses dependentes 

das propostas dos proprietários de terra. 

 O programa mercado subsidiado de terras foi proposto pelo Banco Mundial 

e criado por Lei em 1994 (Lei n. 170), porém somente em 1996, foi concedido um 

empréstimo para financiar experiências-piloto, com o objetivo de “preparar” um 

conjunto de projetos de apoio à “reforma agrária de mercado”. 

Para Mondragón,58  

“el programa de mercado subsidiado de tierras fue anunciado com bombos y platillos, 

como si fuera uma forma de garantizar el acceso de los campesinos a la propiedad de 

la tierra, eliminando las interferencias burocráticas y la “innecesaria” intervención del 

estado. Ahora, sim embargo, se ve que su cubrimiento ha sido mínimo y para 

completar, há sido puesto en la encrucijada por la crisis (...)”. 

                                                           
57 MONDRAGÓN, Héctor. Colômbia: mercado de terras ou reforma agrária, eis a questão. In: 
MARTINS, Mônica (org.) O Banco Mundial e a terra. São Paulo: Ed. Viramundo, 2004.  
58 Id. Colombia: o mercado de tierras o reforma agraria. In: Schwartzman, Sauer e Barros (orgs.) Los 
impactos negativos de la política de reforma agraria de mercado del Banco Mundial. Brasília: 
Vangraf, 2003. p.149. 



 110

 A debilidade do programa começou a ser sentida um ano depois, e, em 

1998, o governo Andrés Pastrana substituiu o programa “mercado subsidiado de 

terras” pelo que chamou de programa de “Alianças Estratégicas” entre grandes e 

pequenos proprietários e empresários, o que o Banco Mundial passou a 

denominar de “associação para a produção”. 

Nos depoimentos das famílias assentadas por esse programa foram 

revelados os problemas seguintes  

“la demanda de tierra es de todos modos muchos más grande que la oferta y no lo es 

más por falta de información; al fin y al cabo el programa tiene una pequenã 

incidencia en un segmento del mercado, es decir el de ofertas de los medianos 

propietarios, nunca grandes propietários latifundistas; e, ainda, el subsidio no alcanza 

a cumplir su papel de garantizar que la rentabilidad de la finca permita pagarla”59. 

Conforme Mondragón, as “associações produtivas”60 foram projetos que 

visaram não o fortalecimento da economia camponesa, mas a sua subordinação e 

a entrega de suas propriedades a grandes corporações. As “alianças 

estratégicas” ocorridas entre as comunidades rurais e o “setor privado” têm 

servido para justificar o fracasso do projeto de “mercado subsidiado de terras”. 

Assim, o Banco Mundial vem justificando uma suposta experiência de “reforma 

agrária de mercado” nesse país. 

Desse modo, a “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial, 

apresentou problemas, porém “más que la salida de la encrucijada en que está un 

pequeño programa de subsidio al mercado de tierra, como parte de un nuevo 

proyecto de privilegios para la gran propiedad, lo que se impone es la reforma 

agraria como solución de fondo”61. 

 Na Colômbia, resultados mostram que o Banco Mundial se orientou na 

direção contrária à reforma agrária reivindicada pelos camponeses em seus 

planos de vida e reconstrução da agricultura nacional. Na luta pela reforma 

agrária, o movimento guerrilheiro ocupa porções territoriais do país, e tem, no 

campesinato e nas populações indígenas, parte significativa de seus 

companheiros. 

 

 
                                                           
59 Ibid. p. 150. 
60 Ibid. p. 95. 
61 Ibid. p. 165. 
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- Guatemala  

 A Guatemala é um dos países da América Central que apresenta forte 

rigidez na concentração de terras. De acordo com Tanaka e Wittman62, em 1998, 

na agricultura de exportação, 0,15% dos produtores detinha 70% das terras 

aráveis, enquanto 96% dos camponeses ocupavam apenas 20% das terras 

agricultáveis do país. 

 De acordo com Benjamin63, na década de 1950, houve uma tentativa de 

implantar uma profunda reforma agrária na Guatemala, durante o governo 

democraticamente eleito de Jacobo Arbenz. Parcelas de terras improdutivas das 

grandes plantações – inclusive de propriedade da United Fruit Company – foram 

entregues aos camponeses. Mas, justamente por causa de sua reforma e de sua 

política nacionalista, Arbenz foi derrubado por um golpe militar planejado pelos 

Estados Unidos, em 1954. Assim, noventa e nove por cento das terras 

expropriadas foram devolvidas a seus antigos donos, que receberam também 

garantias de que suas terras nunca mais seriam tocadas. Desde 1954, os 

sucessivos governos vêm respeitando esse acordo. 

 O retorno do governo civil em meados da década de 1980 foi festejado com 

ações dos movimentos sociais de trabalhadores sem terra que buscavam em 

suas marchas recolocar a reforma agrária na pauta do dia do “Acordo de Paz”. 

Para Garoz e Gauster64, os “Acordos de Paz”, firmados em 1996, entre 

governo nacional e o Banco Mundial trouxeram o modelo de “reforma agrária 

assistida pelo mercado”, denominado Fontierras. Os pressupostos que definiram 

a “reforma agrária de mercado” na Guatemala seguiram os mesmos princípios do 

que vinha sendo proposto no Brasil e na África do Sul, ou seja, a criação de um 

Fundo de Terras para a abertura de créditos para compra de terras, pagas em 

dinheiro, à vista. Conforme os autores, essa política passou a ser o único 

mecanismo de acesso à terra no país. 

Com base em pesquisa empírica nas comunidades, o funcionamento do 

programa, na Guatemala, esteve repleto de problemas: burocracia na busca de 

terras que preenchessem os requisitos exigidos pelo Fundo, irregularidades na 

                                                           
62 TANAKA, Laura S. e WITTMAN, Hannah. Acordo de paz e fundo de terras na Guatemala. In: 
MARTINS. Mônica (org.). O Banco Mundial e a terra. São Paulo: Ed. Viramundo, 2004. 
63 BENJAMIN, Medea. Reforma Agrária na América Central. CADERNO do Terceiro Mundo. Rio de 
Janeiro: n. 94, Out. de 1986. 
64 GAROZ, Byron y GAUSTER, Susana. Fontierras: el modelo de mercado y el acceso a la tierra en 
Guatemala. In: Schwartzman, Sauer e Barros (orgs.) Op. Cit., 2003. 
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sua administração, erros na seleção dos beneficiários, entrega de terras de mal 

qualidade, desigualdades na negociação, uso dos subsídios muitas vezes não 

definido pela comunidade, atraso na entrega dos recursos, desistências, falta de 

informações sobre as condições do crédito e do pagamento da dívida, entre 

outros65. 

Todos esses problemas concretos de funcionamento do programa foram 

acompanhados de problemas estruturais que limitaram os impactos de uma 

política com enfoque no mercado. Um exemplo é a própria inexistência de um 

mercado de terras funcional, devido, particularmente, à limitada oferta de terras. 

 De acordo com Tanaka e Wittman66, no processo de implementação da 

“reforma agrária de mercado”, o papel do Fontierras foi fraco. Isso porque os 

latifundiários estavam relutantes, com receio de que as vendas pudessem 

aumentar a demanda por terras e as ocupações. Portanto, a implementação do 

Fundo de Terras ficou concentrado na privatização e na venda negociada de 

terras públicas. Além disso, o fato de 95% das propriedades da Guatemala não 

terem título de terra atualizado causou sérias ambigüidades no direito de 

propriedade, e o ineficiente registro de terras contribuiu para agravar o desenrolar 

da “reforma agrária de mercado” nesse país. 

 Meio que caminhando na direção contrária, os movimentos sociais de luta 

pela reforma agrária e pelos direitos humanos, em especial a Associação 

Nacional de Camponeses (ANC), o Comitê de Unidade Camponesa (CUC) e a 

Coordenação Nacional de Indígenas e Camponeses (CONIC), desenvolveram 

uma proposta chamada “Abrindo brecha, proposta de plataforma para o 

desenvolvimento rural”. Trata-se de um projeto alternativo que visa o acesso à 

terra e aos meios de vida não limitado por leis de mercado e que propõe o fim do 

modelo agroexportador. 

 Assim, a Guatemala tem mostrado que os “Acordos de Paz” não se 

revelaram em paz efetiva no país. Aos camponeses efetiva-se sim, cada dia mais, 

a necessidade da luta pela terra e pela reforma agrária. 

 

 

 

                                                           
65 Ibid. 
66 TANAKA, Laura S. e WITTMAN, Hannah. Op. Cit, 2004.  
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- México 

 No México, até antes da Revolução Mexicana de 1910, a estrutura 

fundiária do país estava calcada na grande propriedade privada. A partir da 

Revolução, com a Lei Agrária de janeiro de 1915 e o artigo n. 27 da Constituição 

de 1917, iniciou-se um longo processo de reforma agrária no país. Conforme 

Oliveira, o fundamento básico dessa Lei foi a extinção do latifúndio. 

“As leis regulamentadoras do artigo n. 27 foram agrupadas no Código Agrário. O 

princípio básico era aquele que todos os camponeses indígenas despojados 

ilegalmente de suas terras deveriam imediatamente tê-las restituídas. Aqueles que 

não as tinham podiam solicitar terras aos governos das unidades federativas e às 

comissões agrárias mistas. As terras doadas formaram os ejidos, que constituem-se 

em um sistema comunal” 67.  

 O retorno da concentração de terras, no século XX, tem posto novamente a 

necessidade de uma nova reforma agrária no México. A luta dos movimentos 

camponeses e indígenas foi, recentemente, duramente golpeada no governo do 

presidente Carlos Salinas, depois de ter anunciado, em 1991, sua proposta de 

emenda ao artigo n. 27, que resultou da Revolução Mexicana. Esse artigo tratava 

da reforma agrária, garantindo o direito à terra para todos os camponeses, a 

expropriação dos latifúndios e a alocação de terras para os ejidos, propriedade 

comunal e inalienável. 

 De acordo com Tanaka, a nova Lei Agrária (emenda ao artigo n. 27), 

aprovada em 1992, teve por objetivos  

“diminuir o crescimento do minifúndio, promovendo investimentos para aumentar a 

produção, com promessa do presidente Salinas de gerar empregos e criar 

organizações para os trabalhadores agrícolas. A emenda veio no bojo de um pacote 

de reformas neoliberais que incluía a criação da Zona de Livre Comércio da América 

do Norte – Nafta; a privatização de empresas estatais e a desregulamentação dos 

mercados de produtos agrícolas; (...)”68. 

A chamada reforma de Salinas foi considerada a base para a chamada 

“modernização” do México e teve como elementos-chave o fim da expropriação 

das grandes propriedades e da obrigação constitucional do governo distribuir  

 

                                                           
67 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Revolução Agrária. São Paulo: [s.n.], 2004b. p. 09/10. 
68 TANAKA. Laura Saldivar.  A reforma agrária mexicana. In: Martins, Mônica (org.) O Banco Mundial e 
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terra, a retirada do Ministério da Reforma Agrária da mediação nas disputas pelos 

direitos à terra entre ejidatarios ou entre esses e os proprietários privados, a 

possibilidade dos ejidatarios obterem títulos individuais de suas parcelas de terra, 

a não exigência dos ejidatarios de trabalharem pessoalmente na terra, e a 

abertura do ejido ao investimento estrangeiro direto. Em síntese, a emenda ao 

artigo 27 procurou dar segurança e garantia aos grandes proprietários sem se 

importar com o tradicional projeto de vida dos camponeses mexicanos. 

 Na contramarcha, a luta dos movimentos camponês e indígena, em 

especial o Movimento Zapatista, vem revelando o anseio de retorno de dignidade, 

cidadania e justiça social no campo e de mudança profunda na ordem imposta. 

Na luta pela reforma agrária, conforme Oliveira69, dentre as reivindicações do 

subcomandante Marcos, há “a exigência do retorno do Artigo 27 da Constituição 

de 1917, que dava garantias legais à propriedade comunal das terras agrícolas 

(...). A revogação desse artigo fora imposta pelos EUA, em 1990, como pré-

condição para adesão mexicana ao Nafta!”. 

 No processo de luta pela reforma agrária, os camponeses reconhecem na 

resposta governamental a “reforma agrária de mercado”, pautada em um modelo 

de política fundiária pactuado com a elite agrária. 

O resultado tem sido a rebelião dos Chiapas e de várias outras etnias 

indígenas, a migração dos braceros aos Estados Unidos, a falta de emprego 

digno entre outros problemas. Na luta, os movimentos camponês e indígena vêm 

revelando o anseio dos mexicanos pelo retorno de dignidade, cidadania e justiça 

social no campo e de mudança profunda na ordem imposta70. 

A proposta de desenvolvimento de um mercado de terra camponês tem 

sido visto como uma contra-proposta ao modelo de reforma agrária proposto pelo 

governo mexicano. 

                                                           
69 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Op. Cit.. 2004b. p.11. 
70 SAMPAIO, Plínio de Arruda. Prefácio. In: MARTINS, Mônica (org.). O Banco Mundial e a terra. São 
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 De acordo com Bórquez71, as propostas para o desenvolvimento de um 

mercado campesino de terras têm se desprendido dos traços dominantes do 

mercado de terras em cada área e das possibilidades reais de participação 

camponesa. O campo das alternativas práticas de participação camponesa nos 

mercados de terras se define ao redor de uma tríade: a apropriação dos 

processos produtivos e o desenvolvimento da autonomia camponesa, o 

melhoramento da qualidade de vida das comunidades e de sua organização 

democrática. 

Nesse contexto, 

“la posibilidad de un mercado de tierras com orientación campesina, pasa 

necesariamente por el acceso y disponibilidade de financiamiento especiales, (...). 

Outro mecanismo propuesto que puede servir para el desarrollo de un mercado 

campesino de tierras es la creación de fondos de tierras, que ayuden a un encuentro 

entre vendedores y compradores, expandiendo com ello el mercado y controlando la 

especulación y la politización de estos mercados, a partir de socializar la infornación, 

y com ello contribuir a la regulación de los precios de la tierra. Ligado a este 

mecanismo y a las instituiciones de financiamento, es fundamental la actualización 

del Registro Nacional Agrario. (...)”72. 

 A proposta de um mercado campesino de terras diferencia-se, então, da do 

Banco Mundial somente com relação à participação camponesa no processo de 

constituição. No restante, ambas apontam para mercantilização da questão 

agrária e para a defesa da propriedade privada da terra. 

 O mercado campesino de terra ocorre e está baseado no parentesco, na 

religiosidade, no código costumeiro e no respeito ao próximo, portanto, não 

precisa ser criado. Quando o camponês pai sede uma parte da terra para a 

reprodução familiar do filho que casou ou quando a comunidade permite o uso 

das terras de conjunto por camponeses parentes, há a dinamização de um 

mercado de terras camponês, pois aí estar formas de se fazer transações com a 

terra, que admitem a inexistência de um título de propriedade, porque se baseiam 

na lógica camponesa de conceber a terra no sentido amplo da produção de 

alimentos e reprodução da unidade camponesa. 
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África 

 - África do Sul 

 O caso da África do Sul deve ser considerado um caso especial, no 

continente africano, porque a questão da propriedade da terra está 

intrinsecamente relacionada à questão da segregação racial que permeia a 

história desse país. Desde o início de sua colonização, os brancos controlam as 

terras mais férteis e para isso, criaram leis visando a expropriação de terras da 

população negra, a não competição com esta população e a formação de uma 

reserva de mão-de-obra barata para o trabalho nas fazendas e, mais tarde, nas 

indústrias. 

De acordo com Thwala73, “a reforma agrária é essencial, não apenas em 

termos de uma reparação histórica aos séculos de dominação colonial, mas 

também para o processo de construção democrática da nação sulafricana”. 

 A sociedade sulafricana se estruturou em regime extremamente desigual – 

o apartheid. A reforma agrária, nesse país, além de justiça social e igualdade 

racial, passa pela necessidade de colocar um fim na miséria absoluta conhecida 

da história do povo pobre do sul da África. 

Conforme Oliveira74, em 1990, Nelson Mandela foi libertado e o Conselho 

Nacional Africano (CNA) recuperou a legalidade. Nelson Mandela foi eleito 

presidente da África do Sul, em 1994, nas primeiras eleições multirraciais e o 

CNA obteve maioria na Assembléia Nacional. A Assembléia Nacional, aprovou a 

Lei de Direitos sobre a Terra, que passou a restituir as propriedades aos 

camponeses negros. Essa Lei começava a mudar a concentração fundiária do 

país, que tinha 87% do território controlado pela minoria branca. A maioria negra 

ainda não conseguiu que a lei fosse cumprida integralmente e, como 

conseqüência, formou-se no país um movimento social de luta pelo direito à terra: 

Movimento do Povo Sem Terra da África do Sul (MPST). Filiado à Via Campesina, 

esse movimento social trava luta intensa com o governo sulafricano pela reforma 

agrária, justiça social, igualdade racial e soberania alimentar. 
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Para Thwala75, o governo pós-apartheid considerou a reforma agrária uma 

iniciativa-chave para corrigir a desigualdade social. A redistribuição de terras veio 

sendo caracterizada como uma política de combate à pobreza rural. Orientado 

pelo Banco Mundial, o departamento de assuntos agrários do novo governo 

iniciou a implementação de um complexo pacote de medidas para a reforma 

agrária: restituição, redistribuição e legalização de terras. 

Conforme Kgwadi e Nefale76, no esforço de reparar a distribuição desigual 

da riqueza criada no regime de apartheid, no período de 1996/97, o governo 

democrático sul africano implementou um novo programa de redistribuição de 

terras – Programa Integrado de Redistribuição da Terra e Desenvolvimento 

Agrícola no Sul da África. Esse programa teve seu enfoque na “politica de reforma 

agraria basada en el mercado dessarrolada y promovida por el Banco Mundial 

como manera de fomentar una vida mejor para todos,(...) enfatizando el mercado 

libre (el principio del comprador disponible-vendedor disponible) en la agricultura y 

en un papel menor para el estado”. 

Para os autores, com os estudos de caso foi possível detectar que o 

programa gerou uma série de impactos: a) impacto negativo sobre a moral 

camponesa e a coesão do grupo que fica sem saber o que fazer nos casos das 

pessoas que não podem participar do programa, e b) antes da compra da terra, é 

requerido um plano detalhado de planificação e valorização do assentamento. Na 

prática a construção desse plano e o processo em si pode durar anos, o que se 

reverte em obstáculo ao uso efetivo da terra pelos camponeses assentados. 

 A política de reforma agrária do governo sul africano caminha para uma 

política de redistribuição e legalização de terras, algo diferente de uma política de 

reforma agrária de fato. O modelo assumido tem como pressuposto a fórmula 

comprador mais vendedor voluntário igual aquisição de terras. A racionalidade do 

mercado de terras estimularia a “eficiência camponesa”, que se revelaria no 

aumento dos níveis de produção do país e no pagamento da terra, assim, estaria 

garantida a inserção dos pobres do campo na economia. 
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Para Kgwadi e Nefale77, é preciso rever a Ley de Restitución de Derechos 

a la Tierra de 1994 que teve como princípio: “un compromiso com la justicia 

restaurativa e indemnización para el desposeimiento de la tierra sufrida por 

individuos y comunidades negras durante el período colonial y bajo el sistema del 

apartheid”. Ao definir o mercado como principal instrumento de acesso à terra, o 

governo negou a legislação agrária sulafricana e desrespeitou o compromisso do 

Estado com os camponeses e as populações negras do país. 

Por ocasião da IV Conferência Internacional da Via Campesina, realizada 

em Itaci (SP) em 11 de junho, Pilane78, membro do Comitê Nacional Central do 

MPST da África do Sul, apresentou a situação dos camponeses e a reforma 

agrária na África do Sul. Eis alguns trechos da entrevista. 

“A África do Sul alcançou a democracia há pouco tempo, apenas 10 anos atrás. 

Questões como Reforma Agrária, Soberania Alimentar e a proibição de organismos 

geneticamente modificados são quase questões de luta. Estamos lutando, e nossa 

luta está abrangendo todas essas questões. Esta conferência ocorre em um momento 

em que Reforma Agrária e redistribuição de terras são muito importantes na região da 

África do Sul, e até resultam em situações nas quais economias estão começando a 

ruir por causa de reforma agrária. (...) A luta pela terra ocorre há mais de 350 anos e 

no momento temos quase 7 milhões de pequenos produtores, pessoas do campo que 

realmente estão começando a se mobilizar e lutar pela terra. A estes 7 milhões estão 

se unindo 16 milhões de pobres urbanos que também precisam de terra por outras 

razões, como habitação, e também para interesses de pequenas famílias. O governo 

da África do Sul e outros governos na região, por estarem adotando políticas do 

Banco Mundial e do FMI, tornam a reforma agrária muito lenta, e a maioria das 

pessoas vê isso como uma situação sem esperança, então ainda temos que gerar 

confiança nelas e dizer que não é tarde demais para começar a lutar por terra e 

reforma agrária. Além disso, na África do Sul, as políticas adotadas pelos governos, 

os governos do apartheid, são baseadas na destruição dos camponeses e na 

transformação dos camponeses em trabalhadores de fazendas só para servirem 

àqueles que possuem a terra. Então há uma história de disposição da terra, a terra foi 

tirada das pessoas pobres, e elas foram forçadas a trabalhar para aqueles que tinham 

a terra, que eram europeus em sua maioria. (...) Os camponeses enfrentam duros 

desafios, porque a repressão estatal na região está começando a aumentar, e você 

vê membros do movimento serem presos, torturados e espancados pela polícia e 

pelo exército. Então estamos satisfeitos com o fato de a Via Campesina estar 
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realizando esta conferência, através da qual poderemos compartilhar experiências 

com outros sem-terra de outras regiões do mundo. Esperamos aprender muito, e 

esperamos levar o que aprendermos de volta para nossos membros na África do Sul, 

para nos dar confiança para continuar lutando sem desistir. (...)”. 

Um programa de reforma agrária na África do Sul deveria buscar 

instrumentos legais capazes de restituir com justiça os direitos territoriais dos 

camponeses. Essa seria uma forma de promover a cidadania com justiça social e 

melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais pobres e dos sem terra 

que começam a se organizar e engrossar a massa de camponeses sem terra na 

luta pela reforma agrária presente nos países em desenvolvimento. 

  

 

- Zimbábue 

 Em Zimbábue, o período pós-Independência (1980) foi marcado por uma 

reforma agrária implementada a partir do acordo da Casa Lancaster. Conforme 

Lebert79, nesse acordo, “a terra era comprada pelo Estado de proprietários 

brancos que voluntariamente aderiam ao programa e era redistribuída a pessoas 

selecionadas pelos funcionários distritais, sob supervisão direta do governo 

central. O setor privado liderava a identificação de terras e controlava o montante 

disponível para reassentamento”. 

 O programa criado com o acordo da Casa Lancaster foi controlado pelo 

setor privado e beneficiou os proprietários rentistas, premiando-os com a venda 

de suas terra, sendo, no entanto, incapaz de redistribuir terras em escala 

significativa às famílias pobres de Zimbábue. 

 Para Lebert,80 no programa, a aquisição de terras não ocorreu 

uniformemente ao longo do tempo, havendo uma forte desaceleração em seu 

andamento no final dos anos de 1980. Então, os camponeses insatisfeitos 

passaram a se manifestar com ações de ocupações de terra. Nos anos 1990, o 

governo de Zimbábue iniciou uma efetiva política de desapropriação de terras 

com indenizações. Nesse  período, o governo britânico parecia decidido a 

perpetuar o espírito do acordo da Casa de Lancaster (pautado na lógica 

vendedor-comprador voluntários), mesmo após 1990, quando o acordo deveria 
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ser rescindido. O impasse entre governo de Zimbábue e o Reino Unido piorou 

entre 1996 e 2000 quando, por um lado, o Banco Mundial insistiu em uma 

“reforma agrária de mercado”, e, por outro lado, aumentaram as deficiências na 

aquisição de terras e os conflitos agrários se multiplicaram no país. 

 Conforme Lebert81,  

“a intervenção do Estado na estrutura fundiária do Zimbábue vem evoluindo nos 

últimos quinze anos, em resposta às debilidades do mercado em ofertar terras 

apropriadas para reassentamento, tanto em termos de qualidade quanto de 

localização. Inicialmente, havia o pensamento de que a terra desapropriada seria 

integralmente indenizada pelo Estado. Contudo, em face de resistências internas e 

externas as mudanças no padrão de ‘venda voluntária’, a posição do governo 

começou a endurecer. Isso ocorreu, sobretudo, a partir de meados dos anos 1990, 

quando o Estado passou a adotar uma postura mais radical, deixando de indenizar as 

terras pelo preço de mercado e atribuindo essa obrigação de reparação histórica à 

Grã-Bretanha. Desde então, parece ter se desenvolvido uma crescente aliança entre 

o Estado e certas forças sociais locais contra as condições impostas por potências 

estrangeiras e organismos internacionais a um processo de redistribuição de terras 

fortemente marcado por questões raciais”. 

 Para o autor, essa aliança entre governo e camponeses tem sido possível 

porque “na experiência da ‘reforma agrária de mercado’ no Zimbábue, o mercado 

foi usado como mecanismo único para redistribuir terras. A recente mudança para 

a desapropriação de terras em Zimbábue, é uma resposta às falhas e fraquezas 

do mecanismo de mercado em disponibilizar terras apropriadas”82. 

No caso de Zimbábue, as políticas de distribuição de terras sempre tiveram 

a participação do mercado de terras existente mesmo antes da Independência em 

1980. No caso específico da “reforma agrária de mercado” do Bando Mundial, o 

problema foi agravado, porque somente o mercado passou a regular o processo 

de distribuição de terras. 

De acordo com Matondi e Moyo83, a experiência específica de intervenção 

do Banco Mundial em um programa fundiário em Zimbábue surgiu durante a 

Conferência de Donantes em 1998, organizada pelo governo para arrecadar 

recursos para financiar a II fase do Programa de Reforma Agraria y 

Reasentamiento (LRPP). Durante a conferência, o Banco Mundial indicou que 
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estaria disposto a apoiar um programa de reforma agraria em Zimbábue, baseado 

em um consenso, transparente, que tivesse a redução da pobreza como um de 

seus objetivos centrais. 

Os problemas na implantação do programa em Zimbábue  

“demuestra que la reforma agraria que utiliza solamente procesos del mercado es 

rara, porque el criterio de la adquisición de tierra en el mercado contradice las 

demandas para la justicia social histórica”. Assim, “el problema com esta perspectiva 

es que es impertinente pensar que la ‘reforma agraria negociada’ puede ser dirigida 

por terratenientes negociando com poblaciones rurales marginadas y 

empobrecidas”84.  

A resposta camponesa às imperfeições dessa política de mercado foram as 

ocupações de terra que se intensificaram no país nos últimos cinco anos. 

Conforme Matondi e Moyo85,  

“una creciente agitación por parte de comunidades históricamente desfavorecidas a 

quienes les faltan tierra. (...) Las ocupaciones de tierra a finales del 2000 en 

Zimbabwe reflejan el surgimiento de cierto nivel de alianza política entre el estado y 

varias fuerzas sociales conectadas com varias clases sociales en oposición a lo que 

percibe como las condiciones internacionales contra la redistribución de la terra en 

defensa de los intereses raciales limitados en la tierra. (...) Sin embargo, es necesario 

analizarlas com respecto a otros dos instrumentos adquisición de la tierra – 

adquisiciones por el mercado y adquisiciones obligatorias – que se relacionan con 

ocupaciones de una manera políticamente determinada”. 

Os autores constataram que “la experiencia zimbabuense com el enfoque 

del mercado fue que la cantidad, la calidad, la ubicación y el costo de la tierra 

adquirida para redistribución fue dirigido por los terratenientes. No fue ni el GoZ 

[governo de Zimbábue] como dirigente de la política de adquisición de la tierra ni 

los beneficiarios quienes determinaron el proceso de acuerdo a sus 

necesidades”86. 

Para eles, a reforma agrária em Zimbábue é um tema que deve ser tratado 

por um viés essencialmente político e de grande importância, porque tem a ver 

com o desafio de colocar em pauta os direitos de propriedade da poderosa classe 

dos terratenientes. É por isso que a reforma agrária não pode ser tratada como 

um assunto “técnico” ou uma política de mercado. Porém, “la conclusión más 
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 122

importante de la experiencia de Zimbabwe es que del punto de vista moral, el 

criterio de un enfoque basado en el mercado y los requisítos de la justicia no 

coinciden”87. 

Em Zimbábue, a reforma agrária deve vir no sentido de reparar as 

injustiças do passado. Com criatividade, os camponeses estão desenvolvendo 

ações políticas para encontrar a maneira de resolver esse problema a partir da 

organização política e de ações legítimas, como as ocupações de terras. 

 Em entrevista ao jornal BrasildeFato Sacco88, explicou como a reforma 

agrária zimbabuana tem caminhado. 

“Em 2002, mais de 95% das grandes fazendas dos brancos receberam os 

comunicados para desocuparem as terras em 45 dias e, no final daquele ano, 

praticamente os 14 milhões de hectares de terras tornaram-se disponíveis para os 

camponeses negros. Dessa forma, passou a ocorrer esta verdadeira revolução 

zimbabuana. Desde julho de 2000, o presidente Robert Mugabe, iniciou uma reforma 

agrária compulsória denominada Reforma Agrária e Plano de Implementação de 

Reassentamento. O objetivo é dotar de poder econômico a maioria negra do país e 

para que isso ocorresse, mais de 4 mil dos 4,5 mil fazendeiros brancos tiveram suas 

terras confiscadas para fins de reforma agrária. (...) Os capitalistas do país, não têm 

conseguido freá-la, pois, o governo de Mugabe tem o apoio da população, e está 

disposto a continuá-la. Mas as grandes empresas do Zimbábue estão tentando 

desestabilizar o governo, pois estão financiando, com dinheiro do governo dos 

Estados Unidos e Inglaterra, uma imprensa de oposição. A imprensa mente diz que a 

reforma agrária não traz benefícios para o país, pois seria uma volta para o passado. 

É mentira, pois os índices de fome, por exemplo, nunca estiveram tão baixos. A 

imprensa tenta convencer que a população zimbabuana se beneficiaria com a 

globalização e o neoliberalismo”. 

A aliança entre governo do Estado com as organizações camponesas em 

Zimbábue aponta para um reaquecimento da luta pela terra e pela reforma agrária 

no país. 

 

Ásia 

- Índia 

 Na Índia colonial, predominavam duas formas de direito de propriedade, o 

“zamindari”, que foi o direito de propriedade criado no final do século XVIII, 
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quando os ingleses converteram o direito dos coletores de impostos do período 

mongol em direitos de propriedade, e o “jajmani”, que era o direito de propriedade 

dos verdadeiros agricultores, proprietários de terra. Essas formas de 

propriedades, com todas as injustiças e desigualdades, estavam relacionadas 

entre si e garantiam o mínimo à reprodução da população que não possuía terras. 

A primeira metade do século XX trouxe a preocupação com a reforma 

agrária para o governo indiano. Conforme Oliveira89, em 1947, foi criada uma 

Comissão de Reformas Agrárias, com a incumbência de estudar os sistemas 

existentes de posse e uso da terra, de formular uma política geral de reforma, de 

planejar métodos de indenização aos proprietários e a organização das 

propriedades agrárias. Em seu relatório de maio de 1940, a comissão 

recomendou a abolição das propriedades “zamindari” e a eliminação de 

intermediários entre o Estado e o camponês agricultor. As terras desapropriadas 

deviam ser transferidas para o camponês que as ocupava. O relatório 

determinava, ainda, os tamanhos máximo e mínimo das propriedades, a 

necessidade de novas instituições para a administração da terra, e o 

desenvolvimento agrícola baseadas na comunidade de aldeia. 

No início da década de 1950, a reforma agrária na Índia90 foi dirigida e 

coordenada em grande parte pelo governo central e pela comissão de 

planificação. Sua implementação ficou a cargo dos governos dos diferentes 

estados, o que fez com que se verificassem diferenças provenientes de 

adaptações em cada estado. Quatro foram os aspectos principais dessa reforma: 

a reforma do sistema de posse através da fixação de um limite máximo para as 

taxas de arrendamento, o melhoramento da segurança da posse e a concessão 

do direito de compra para os rendeiros, o estabelecimento de um limite máximo 

para a propriedade da terra e a distribuição dos excedentes, e a concentração das 

explorações fragmentadas. 

Mais de meio século depois, muitos problemas ainda se encontram sem 

solução na Índia. Dualidades presentes na legislação, concentração fundiária, 

dificuldades no acesso à terra, direitos e segurança de posse continuam sendo 

desafios para os indianos.  
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A questão agrária pouco preocupou os governos indianos nas décadas de 

1970 e 1980. Somente nos anos 90, com a reestruturação econômica, essa 

questão reapareceu como uma preocupação de governo, porém, com uma nova 

roupagem e diferentes motivações, porque, conforme Pimple91, “se a reforma 

agrária do Estado esteve imbuída de algum grau de equidade, justiça social e 

dignidade, a atual proposta é dirigida ao mercado”. 

De acordo com esse autor, nos dias atuais, a reforma agrária na Índia, 

promovida por instituições financeiras internacionais, tem procurado resolver um 

dos problemas básicos enfrentados pelos pobres rurais indianos, que é o acesso 

à terra e a segurança de sua posse. As instituições financeiras advogam, então, 

reformas estruturais dos direitos de propriedade para criar mercados de terras 

como parte de uma estratégia de estímulo ao crescimento econômico e à redução 

da pobreza rural. O pacote oferecido engloba reformas na posse da terra, 

incluindo titulação, levantamento cadastral, registro de terras, melhoria no sistema 

de impostos, política de assentamento, alterações na legislação agrária, 

administração rural, transações de compra e venda de terras e remoção de 

restrições ao arrendamento. 

 A “reforma agrária de mercado” se daria em duas fases. Primeiro com o 

desmonte de políticas distorcidas, visando à remoção de todos os 

constrangimentos de compra e venda de terras, incluindo os relacionados ao 

tamanho da propriedade, à revisão dos procedimentos para arrendamento e 

venda de terras públicas, e à eliminação do zoneamento, exceto em casos de 

proteção ambiental. Segundo com reformas institucionais e legais, visando à 

redução dos custos das operações de compra e venda no mercado de terra, à 

expedição de títulos corretos, à disponibilidade de informações de mercado aos 

interessados, à promulgação de leis de terra que removam incertezas e facilitem o 

acesso ao sistema de administração fundiário e a institucionalização dos direitos 

de propriedade privada. 

Isso estaria articulado ao funcionamento do mercado de terras, no qual 

haveria a negociação dos produtores falidos, portanto, menos eficientes, com os 

camponeses sem terra, que teriam que se adaptar ao mercado mundial, 

transformando-se em produtores eficientes. 
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Para Pimple92, na “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial, o 

processo se daria da seguinte forma. Os pobres do campo receberiam crédito 

para compra de terra e de insumos, assistência técnica e apoio à comercialização 

para adaptá-los à produção de acordo com as necessidades da moderna 

agricultura. Obviamente, tudo viria por um preço que levaria os “beneficiários” a 

um processo gradual de endividamento. As forças do mercado, a cada passo, os 

encorajariam a novos empréstimos, e eventualidades da natureza e do próprio 

mercado poderiam facilmente levá-los à ruína. Falidos, seriam forçados a vender 

a terra para fazendeiros e corporações mais ricas e eficientes ou entrariam outra 

vez no processo para tentar a sorte. 

Portanto, o sentido da presente “reforma agrária de mercado” passa pela 

liberalização do comércio, cortes nos subsídios aos produtores de alimentos, 

privatização do crédito, promoção excessiva da exportação e a pesquisa de 

tecnologias caras como engenharia genética. A falência dos pequenos produtores 

forçaria a venda, em massa, de suas terras, o aumento dos trabalhadores sem 

terra, a concentração fundiária, a degradação ambiental e a migração rural-

urbana. E o resultado mais evidente tem sido a manutenção da dificuldade de 

acesso dos camponeses à terra, na medida em que são tentados a vender a que 

possuem ou a perdem quando se tornam inadimplentes. 

A terra transformada em mercadoria nega os usos tradicionais de 

sociedades, como as tribais, que geralmente não possuem um sistema 

documentado de direito à terra. A posse comunitária, os direitos de uso conjunto 

intercalado com o uso individual, as propriedades comunitárias entre outras 

mantidas pelo campesinato indiano e grupos indígenas, não estão asseguradas 

na “reforma agrária de mercado”. Isso porque são formas de uso incompatíveis 

com a institucionalização da propriedade privada da terra. 

 

 

- Tailândia 

Na Tailândia, seguindo uma tendência mundial, houve um significativo 

aumento do número de sem terra nas últimas décadas, não só devido ao 

crescimento populacional, mas também, por causa de medidas governamentais, 

como a ocorrida na década de 1960, quando 50% das terras do país foram 
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consideradas florestas nacionais. Com isso, terras agricultáveis foram subtraídas 

ou mantidas improdutivas. 

A expansão econômica no final dos anos 80 e início dos anos 90 contribuiu 

para que investidores começassem a comprar terras rurais com fins 

especulativos, ou ainda, como base para garantia de empréstimos nunca pagos. 

O resultado veio com a crise econômica de 1997, na qual a dívida dos credores 

inadimplentes foi transferida para toda a sociedade tailandesa e a desigualdade 

social se acirrou no país. 

Na Tailândia o mercado de terras do Banco Mundial começou priorizando a 

importância do acesso à terra como principal instrumento para o “alívio” da 

pobreza. Para isso, seria preciso um amplo programa de titulação de terras que 

fortalecesse a sua comercialização. Depois colocou o mercado de terras como 

agente facilitador da distribuição de terras, ao estimular a transferência de terra 

para indivíduos que podem usá-la “mais produtivamente”. 

Conforme Ayutthaya e Leonard93, o programa de Titulación de la Tierra 

(LTP), na Tailândia, originou-se no início da década de 1980 em uma discussão 

entre governo e o setor agrícola do Banco Mundial sobre um empréstimo de 

ajuste estrutural no país. O objetivo primordial seria acelerar a emissão de títulos 

para os que têm direito à terra, para assim, melhorar a eficácia da administração 

fundiária. Mais tarde, esse objetivo foi ampliado: fornecer posse segura para os 

que têm direito à terra, desenvolver a capacidade institucional de longo prazo do 

departamento de terras e melhorar a administração dos serviços fundiários. O 

programa visava acelerar o processo de titulação de terra no país. 

A criação de um programa governamental não foi o bastante. Seria preciso 

fazer alterações na legislação fundiária do país para melhor legitimar e agilizar o 

processo. O Código de Terras da Tailândia de 195494 requeria a comprovação da 

posse da terra para fornecer um certificado de propriedade. O programa de 

Titulação de Terra apresentou emendas à legislação de modo a remover esse 

requerimento e agilizar o processo oficial de concessão do título definitivo da 

terra. Outra mudança na legislação envolveu a substituição do governador da 

                                                           
93AYUTTHAYA, Kingkorn Narintarakul Na and LEONARD, Rebeca. El programa del Banco Mundial en 
Tailandia para titular tierras: In: Schwartzman, Sauer e Barros (orgs.). Op. Cit., 2003. 
94 LEONARD, Rebeca e AYUTTHAYA, Kingkorn Narintarakul Na. Titulação da terra na Tailândia. In: 
MARTINS. Mônica (org.) Op. Cit., 2004. 



 127

província responsável pela titulação por um funcionário local do departamento de 

terra. 

A agilidade na implementação do programa gerou conflitos. Foram 

negligenciadas duas questões importantes. A primeira foi a posse das terras 

florestais. Os títulos foram outorgados exclusivamente em “áreas não-florestais”, 

consequentemente, o grande contigente de pobres agricultores tradicionais 

tailandeses e minorias étnicas, que ocupam áreas florestais, especialmente as 

terras altas, mantiveram-se em uma precária situação legal. A segunda foi o fato 

de que o programa não previu o registro do direito às terras de uso comum ou à 

posse comunitária dos recursos, sendo, portanto, direcionado para uma única 

opção possível, o registro de direito da propriedade individual. Ao não reconhecer 

a validade do direito comum da terra e dos recursos comunitários, o programa 

deixou as terras de uso comunitário desprotegidas da apropriação individual de 

fazendeiros rentistas, como ocorreu na província de Lamphun, onde 

reivindicações falsas de propriedades foram efetuadas sem burocracia e sem o 

menor aviso às comunidades locais. 

No caso de Lamphun95, foram emitidos títulos para extensas áreas de terra 

sem o menor conhecimento das comunidades locais. Os camponeses só se 

deram conta da alienação de suas terras comunitárias quando foram impedidos 

de entrar lá porque foram construídas cercas. A revolta camponesa foi imediata. 

Os camponeses protestaram coletivamente contra a transferência ilegal de suas 

terras para forasteiros. 

A falta de ação dos governos locais levou os camponeses a se 

organizarem na luta pela terra. “Frustrados com la falta de acción de parte de los 

oficiales locales para recuperar las tierras, (...) En 1996, las aldeanos se juntaron 

en su totalidad y empezaron a ocupar las tierras que habían sido abandonadas 

por varios años. (...) juntado al movimento de ocupaciones de tierras”96. 

No ano de 1997, as ocupações de terra aumentaram nas províncias de 

Lamphun, Chiang Mai e Chiang Rai. Famílias integrantes do Movimento de  
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ocupações de terras ocupavam e produziam em terras improdutivas ou 

abandonadas. As ocupações de terras foram ações políticas desenvolvidas pelos 

camponeses na resistência à implementação do programa. 

Os camponeses tiveram o apoio e envolvimento das comunidades e vilas 

na distribuição de terras e ações comunitárias para garantir seus direitos. Foi 

criado um comitê representativo para mediar as negociações com o governo e 

garantir a importância da transparência e justiça no processo. Todos tinham 

direito à terra na condição de produzir e de não vendê-las para pessoas de fora. 

Foi criada a figura da propriedade comum em um regime de posse comunitária. 

Foram entregues “títulos” com a assinatura dos vizinhos e do proprietário. A 

motivação do “título” da comunidade era assegurar o acesso à terra a longo 

prazo, e como garantia para facilitar pequenos empréstimos, foi criado um banco 

comunitário. 

A repressão das autoridades locais à organização camponesa em 

Lamphun não tardou. Em 2002, autoridades policiais emitiram mandatos de prisão 

para acusados de “invasão” de propriedades, e lideranças camponesas passaram 

a ser julgadas e condenadas. A repressão policial e judicial levou ao 

arrefecimento das ocupações de terra. 

 Na Tailândia o programa de Titulação da Terra implementou o 

fortalecimento da mercantilização da terra no país, um processo que entrou em 

choque com a lógica camponesa, que, normalmente, está pouco propensa a 

comercializar seu principal meio de sobrevivência. 

 A premissa do programa era a de que a titulação facilitaria o acesso a 

recursos financeiros, em benefício dos pobres. O crédito a longo prazo se 

constituiu um sério problema para os camponeses em todo o país, pois, em vez 

de melhorar as condições de vida e produtividade, tem contribuído para 

acumulação de dívidas. O aumento da oferta de crédito possibilitou a utilização de 

empréstimos para cobrir empréstimos, o que aponta para um crescente 

endividamento e comprometimento da renda dos camponeses. Portanto, fica 

difícil considerar que o programa de Titulação da Terra contribuiu para o alívio da 

pobreza na Tailândia. 
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De acordo com Ayutthaya e Leonard97, “si el Banco Mundial toma en serio 

su preocupación por los grupos pobres, deben apoyar de manera adecuada la 

relación compleja entre la oferta del crédito y la paliación de la pobreza en el caso 

de Tailandia, y la paliación de la pobreza debería ser parte de cualquier 

evaluación que se realiza”. 

A “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial na Tailândia passou por 

um programa de Titulação da Terra, feito sem o devido esclarecimento e 

conhecimento dos camponeses. A dinamização do mercado de terras foi 

acompanhado pela falta de subsídios para uma política agrícola para o segmento 

mais pobre do campo no país, o que levou ao endividamento de boa parte dos 

camponeses. Isso tem sido interpretado como um grave problema para o 

campesinato tailandês. 

Até aqui apresentei oito programas fundiários financiados pelo Banco 

Mundial nos continentes da América Latina, África e Ásia. No caso da América 

Latina, examinei o impacto do programa em países que já haviam realizado uma 

reforma agrária (México e Guatemala) e em países onde a reforma agrária, até 

hoje, tem sido adiada (Brasil e Colômbia). O continente africano apresenta 

culturas e processos nacionais bem distintos dos da América Latina, mesmo 

assim o modelo desenhado pelo Banco Mundial para intervenção no campo 

nesses continentes seguiu os mesmos princípios, ou seja, a compra e venda de 

terras no mercado a partir da fórmula: proprietários interessados em vendê-las, 

camponeses sem terra necessitados em adquiri-las. Também na Tailândia e na 

Índia, países cultural e historicamente distintos dos países da América Latina e da 

África, o Banco Mundial não teve dúvidas em propor a mesma política de “reforma 

agrária de mercado” implementada como uma política de contra-reforma agrária. 

Assim, o que ficou evidenciado foi que o resultado mais evidente da 

“reforma agrária de mercado” do Banco Mundial tem sido a manutenção da 

dificuldade de acesso à terra por parte dos camponeses, que estão passando por 

um processo de endividamento devido a inexistência de uma política agrária e 

agrícola voltada para os segmentos mais pobres do campo. 

A terra transformada em mercadoria nega os usos tradicionais de 

sociedades, como as tribais, as camponesas e/ou as indígenas. Essas são formas 

                                                           
97 Ibid. p. 286. 



 130

de uso da terra incompatíveis com a “reforma agrária de mercado” do Banco 

Mundial, que visa institucionalização da propriedade privada da terra. 

O processo de constituição do programa “reforma agrária de mercado” do 

Banco Mundial tem passado pela titulação de terras, pela criação de crédito 

fundiário, pela compra de terras no mercado capitalista, pela privatização de 

terras devolutas e comunitárias e pela necessidade de integração dos 

camponeses ao mercado mundial. 

Para Chesnais98, no processo de mundialização do capital, vive-se o 

triunfo daquilo que Marx chamou de “fetichismo da mercadoria”. Esse fenômeno 

é, na atualidade, total, mais completo do que jamais foi em qualquer momento do 

passado. 

A “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial deve ser entendida 

como parte desse processo, no qual o fetichismo da mercadoria terra, tem 

alcançado níveis mundiais jamais pensados. A terra, com suas propriedades 

naturais renováveis ou não, e toda a função social que ela contém estão 

submetidas às leis do mercado capitalista. O trabalho do camponês na terra é 

uma mercadoria que precisa “adaptar-se” ao mercado mundial com “produtividade 

e eficiência”. As leis fundiárias, conquistadas com grandes lutas sociais, são 

alteradas e/ou negligenciadas para “adequarem-se” à lógica do mercado. 

Consequentemente, os movimentos sociais e as entidades de representação dos 

camponeses e dos indígenas, unidos ou não, organizam-se na luta pela reforma 

agrária, pelo acesso à terra, por direitos adquiridos, pela justiça social, por 

soberania alimentar, para serem reconhecidos como sujeitos sociais capazes de 

construírem seu próprio destino, diferentemente do que está posto, se necessário. 

Shanin99, ao analisar o campesinato russo no final do século XIX e início 

do século XX, lembrou que é preciso atentar para a importância política do 

campesinato como classe social no mundo moderno. A leitura da sociedade do 

início do século XXI passa pela compreensão do papel/poder político dos 

movimentos sociais camponeses e indígenas, com suas formas modernas 

redesenhadas em contínuas manifestações de luta e resistência, 

persistentemente, pressionando e incomodando a elite capitalista rentista. Essa 

                                                           
98 CHESNAIS, François. Op. Cit. 1996. 
99 SHANIN, Teodor. La clase incómoda. Madrid: Alianza Editorial, 1983. 
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reflexão passa pelo entendimento de que a lógica do desenvolvimento do 

campesinato se refaz no seio da lógica do capitalismo moderno. 

É através da lógica contraditória do capitalismo mundializado que buscarei 

entender a lógica capitalista que envolve a terra no Brasil. Nesta pesquisa, essa 

compreensão passa pelo desenrolar da “reforma agrária de mercado” no Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


