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RESUMO 

 

O presente trabalho dedicou-se a realizar uma análise da distribuição de terras no 

Brasil, perquirindo a forma como ela se deu ao longo de sua história e as leis que a 

regeram até chegar à sua configuração atual. A partir dessas informações, históricas 

e estatísticas, abordadas no capítulo um e dois do trabalho, que indicaram a 

existência de uma estrutura fundiária fortemente concentrada e desigual, passou-se 

a investigar, no capítulo três, a influência da assunção pelo Brasil do papel de 

potência agroexportadora e da adoção do agronegócio enquanto modelo produtivo 

neste cenário. Entendida esta influência, vislumbrou-se a necessidade da criação de 

um novo modelo de desenvolvimentos, sobretudo rural, que considerasse não 

apenas o crescimento econômico, mas os desenvolvimento humano, a 

sustentabilidade ambiental e social, entre outros aspectos. Dada as limitações de 

um trabalho de conclusão de curso, que impossibilitava a investigação de todos os 

elementos que deveriam integrar esse novo modelo de desenvolvimento rural, 

elegeu-se a agricultura familiar como objeto de pesquisa. A partir disso, o trabalho 

dedicou-se à apresentação do conceito de agricultura familiar, a evolução do seu 

desenvolvimento no Brasil, inclusive, através da exposição de algumas políticas 

públicas voltadas ao tema e de dados estatísticos sobre ele, culminando na 

exposição de elementos que comprovam a importância da agricultura familiar, no 

âmbito social, econômico e ambiental, concluindo pela sua potencialidade de 

transformação da estrutura agrária atual, tornando-a menos desigual e concentrada, 

e pela necessidade de sua inclusão em um novo projeto de desenvolvimento rural. 

 

Palavras-chave: Estrutura fundiária. Desigualdade. Agronegócio. Agricultura 

familiar. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to perform an analysis of land distribution in Brazil, 

ascertaining the way how it has occured throughout history and the laws that have 

governed it until reaches its current conformation. From this informations, historical 

and statistics, discussed in chapter one and two of this paper, that indicated the 

existence of a land structure substantially concentrated and unequal, then it started 

investigating, in chapter three, the influence of assumption across Brazil as a role of 

agro-export potential and the adoption of agribusiness as a productive model in this 

scenario. Therefore, with this influence fully understood, there is a need to create a 

new development model, mainly rural, that consider not only the economic growth, 

but also the human development, environmental and social sustainability, among 

another aspects. Due the limitations of a course paper, what makes impossible the 

investigation of all the elements that should integrate this new model of rural 

development, family farming was choosen as the object of study. From this point 

onwards, this paper focused on the presentation of the concept of family farming, the 

evolution of its development in Brazil, inclusive, through the exposition of some public 

policies directed to the subject and statistical data about it, culminating in an 

exposition of elements that prove how important is the family farming, in the social, 

economical and environmental spheres, concluding by its potential transformation of 

the current agrarian structure, making it less unequal and concentrated, what shows 

the necessity of its inclusion in a new rural development project. 

 

Key-words: Land structure. Inequality. Agribusiness. Family farming. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Presente trabalho propôs-se a realizar uma análise da distribuição de terras 

no brasil, elegendo a agricultura familiar como instrumento hábil para mudá-la. Ele o 

fez a partir da utilização da pesquisa bibliográfica. 

No primeiro capítulo foram investigadas as origens históricas da configuração 

da estrutura fundiária brasileira. Nele foram analisados os marcos legais de cada 

época relativos ao tema, evidenciando o contexto histórico em que estavam inseridos, 

até a constituição de 1988, analisando os seus avanços e retrocessos no que tange à 

questão agrária. 

No segundo capítulo foram apresentados os dados estatísticos relativos à 

estrutura fundiária atual, extraídos do Censo Agropecuário de 2006, bem como do 

estudo realizado por Rodolfo Hoffman e Marlon Gomes Ney, a partir dos dados do 

censo e dos dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios, que revelaram a 

existência de uma estrutura agrária altamente desigual, explicitada pelo índice Gini de 

0,858, com tendência à estabilidade da desigualdade. 

Esses dados, revelam a atualidade do tema, que embora de origem histórica, 

continuam a se fazer latente na realidade atual brasileira, de modo a perpetuar a 

exclusão e a desigualdade. Por este motivo é que urgia fosse encontrada uma forma 

de se solucionar ou amenizar a configuração da estrutura agrária brasileira, reforçada 

pelas políticas agrícolas modernizadoras do latifúndio, que ganharam impulso a partir 

da ditadura, abrindo espaço para o agronegócio, que ocupa lugar de destaque nos 

dias atuais, conforme explica-se no capitulo três. 

Também no terceiro capítulo, apresenta-se como alternativa ao problema da 

estrutura fundiária atual, a formulação de um novo projeto de desenvolvimento rural, 

mais atento às questões sociais, ambientais, culturais, mais democrático e que não 

se norteie apenas pelo crescimento econômico, mas também pelo desenvolvimento e 

bem-estar humano. 

Entretanto, dadas as limitações inerentes à um trabalho de conclusão de curso, 

e a complexidade dos conhecimentos interdisciplinares que a elaboração de um plano 

de desenvolvimento requerem, elegeu-se um dos componentes desse plano como 

objeto de estudo, qual seja, a agricultura familiar. 

Assim, ainda no terceiro capítulo foi abordado o conceito de agricultura familiar, 

a evolução da sua regulamentação e das políticas públicas voltadas ao segmentos 
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dos agricultores familiares, bem como os dados estatísticos do censo agropecuário 

2006, referentes à agricultura familiar, que revelaram a sua grande participação na 

produção dos alimentos no Brasil. 

Estes dados somaram-se o outros fatores, tais como a importância da 

agricultura familiar na efetivação da segurança alimentar, na manutenção da balança 

comercial, na geração de renda para o campo, na diversidade de culturas e reduções 

da desigualdade, para comprovar a necessidade da inclusão da agricultura familiar 

em um novo projeto de desenvolvimento rural, bem como para justificar a sua 

potencialidade de mudança da estrutura agrária brasileira, em conjunto com a reforma 

agrária. 

 

2. FORMAÇÃO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA BRASILEIRA: ANÁLISE 

HISTÓRICO-LEGAL 

 

2.1. O REGIME DAS SESMARIAS EM PORTUGAL 

 

Nas palavras de Ruy Cirne Lima (2002, p.13), "a história territorial do Brasil 

começa em Portugal". De fato, o costume existente na península, à época medieval, 

de dividir as terras passíveis de serem lavradas, aos cidadãos, por meio de sorteio, 

para que as cultivassem, foi positivado por D. Fernando, o Formoso, através da Lei 

da Sesmaria, datada de 26 de junho de 1375. (LIMA, 2002, p.13) 

A edição da referida lei ocorreu em razão do despovoamento, do êxodo rural e 

da crise de abastecimento que assolavam Portugal, motivados, principalmente pela 

peste negra, pela guerra e viagens ultramarinas. 

Nesse contexto, visando, sobretudo, o repovoamento do território português, a 

Lei das Sesmaria condicionou a concessão da terra, ao seu efetivo aproveitamento, 

notadamente, através do seu cultivo, tendo, o proprietário prazo para fazê-lo, sob pena 

de ter retirada a sua terra e redistribuída a quem tivesse condição de cultivá-la, sem 

qualquer indenização. 
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2.2. O REGIME DAS SESMARIAS NO BRASIL 

 

Conforme leciona Rosalina Moitta Pinto da Costa (2014, p. 40), embora a 

descoberta do Brasil tenha ocorrido no ano de 1500, inicialmente, a colônia não 

despertou o interesse da metrópole, que só veio a preocupar-se com a colonização 

do território, ante a decadência do império português nas índias e à ameaça de perder 

o Brasil para outras nações. Ainda assim, segundo Holanda (1995, p. 43 apud 

BERCOVICI, 2005, p.118), a colonização teria sido implementada de forma não 

racional, com desleixo e certo abandono. 

O transplante do sistema de Sesmaria para o Brasil, iniciou-se em 20 de 

Novembro de 1530, com a carta patente dada à Martin Afonso de Souza. A terceira 

carta régia que trouxera em sua expedição ao Brasil, o permitia conceder sesmaria 

das terras que achasse e se pudessem aproveitar (LIMA, 2002, p. 36). 

Ato contínuo, em 28 de Fevereiro de 1532 D. João III escrevia a Martin Afonso 

informando-o quanto à resolução, que instituía as capitania hereditárias, com 

cinquenta léguas da costa cada, dividindo o litoral do Brasil, de Pernambuco ao Rio 

da Prata, em 15 lotes de terras. Ao instituí-las, o Rei transferiu aos particulares a 

ocupação e a defesa da colônia, uma vez que caberia aos donatários a distribuição 

das sesmaria. Entretanto, o domínio e a titularidade das terras, continuavam sendo da 

coroa portuguesa, que só cedia aos donatários, os poderes políticos sobre elas. 

As sesmaria caracterizavam-se essencialmente pela gratuidade e 

condicionalidade (BERCOVICI, 2005, p. 119). A concessão de terras deveria ser 

gratuita, sujeita apenas ao dízimo, incidente sobre a produção e destinado à 

propagação da fé. Além disso, estava condicionada ao aproveitamento da terra em 

determinado período de tempo, sob pena de ser revertida à Coroa e redistribuída a 

outro cidadão, que lhe desse destinação econômica. 

O insucesso do sistema de capitanias hereditárias, motivado pela falta de 

incentivo financeiro, somado à grande extensão territorial das capitanias e os 

constantes ataques indígenas, levaram a metrópole a instituir o governo geral, para 

auxiliar na administração da colônia. A instituição do governo geral, entretanto, não 

importou na extinção das capitanias hereditárias e nem do regime de sesmaria, cuja 

regulamentação continuou a ocorrer, com a edição de novos regimentos. 

Embora nas próprias cartas de doação das capitanias, constasse a proibição 

da apropriação de suas terras pelos donatários, a quem incumbia cedê-las em 
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sesmarias, sendo vedado fazê-lo à sua mulher ou ao filho herdeiro, efetivamente, não 

havia nenhuma fiscalização a esse respeito. 

Ademais, em 17 de Dezembro de 1548, através de um regimento de autoria de 

Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, instituíram-se, nas palavras de 

Lima (2002, p.40), "os germes da transformação que lentamente viria a operar-se na 

legislação das sesmarias, sob a influência do meio colonial". 

Isto porque, em oposição ao mandamento até então vigente, de que não se 

deveria ceder uma sesmaria maior do que um homem pudesse cultivar, por disposição 

expressa, passou a vigorar um novo princípio, que possibilitava a concessão de terras 

em tamanho suficiente para a construção de engenhos de açúcar, estabelecimentos 

semelhantes, e ainda torres e fortificações necessárias à sua defesa. 

Desse modo, criou-se, por meio da legislação, a condição necessária para que 

Brasil se inserisse efetivamente no processo internacional de acumulação de capital 

do mercantilismo, por meio da monocultura da cana de açúcar (FREITAS et al, 2009, 

p.4). 

A dinâmica mercantilista atribuía às colônias o papel de fornecedoras de 

produtos primários e importadoras de produtos manufaturados, exclusivamente da 

metrópole, assegurando a balança comercial favorável. 

No Brasil, devido à sua experiência anterior na ilha de madeira, ao clima 

propícios, e às grandes extensões de terras, Portugal, engendrou esforços para 

transformá-lo em um grande produtor de açúcar, de modo a abastecer o mercado 

internacional e gerar riqueza à metrópole (BERCOVICI, 2005, pp. 121-122). 

O decreto de Tomé de Souza abriu as portas para a formação do latifúndio 

monocultor, que seria a unidade produtiva do sistema colonial, à despeito do 

desvirtuamento do sistema de sesmarias, que já enfraquecido, com o crescimento da 

agricultura mercantil de exportação, e o fim do monopólio estatal entre do comércio 

entre Portugal e a colônia brasileira, em 1808, veio a ser suspenso por D. Pedro I, por 

meio da resolução nº 76 de 17 de Julho de 1822. 

 

2.3. O REGIME DE POSSES 

 

A suspensão das sesmarias, não ocorreu de inopino. Ao contrário, decorreu do 

insucesso do instituto, que foi se forjando paulatinamente, e se acentuando à medido 

que ocorria a sua descaracterização. Esse processo culminou na formação de um 
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ambiente juridicamente caótico, no início do século XIX, quando "boa parte dos 

latifundiário eram meros ocupantes, sem qualquer título legítimo de domínio", 

conforme ensina Gilberto Bercovici (2005, p 127). 

Todavia, essa situação, de completa insegurança jurídica, embora não tenha 

passado despercebida, pois afetava até mesmo a metrópole, à medida que 

desrespeitava as leis portuguesas e tirava de suas mãos o controle do processo de 

apropriação das terras, impondo  o risco de doar sesmarias de terras já doadas ou 

efetivamente ocupadas (SILVA, 1991, p. 61-62 e 66 apud BERCOVICI, 2005, p.127), 

tendo sido, até mesmo, objeto de crítica de José Bonifácio de Andrada e Silva, 

perpetuou-se o quanto pode, até quando era conveniente às forças econômicas e 

políticas. 

Isso porque, não era fundamental para os aos latifundiários a regularização da 

propriedade, uma vez a apropriação da terra pela posse, possibilitava que eles 

estendessem suas terras por grandes extensões, até onde encontrassem resistência, 

fortalecendo uma das bases do sistema colonial de exploração, qual seja, a 

disponibilidade de terras passíveis de serem apropriadas. Nesse contexto, entre 1822 

e 1850, não foi elaborada nenhuma lei a respeito da política de terras, sendo a posse 

a única forma de aquisição de domínio das terras no Brasil. 

Entretanto, em 1822, ano em que a sesmarias foram suspensas, ocorrera 

também a independência do Brasil, que de colônia fora alçado à Estado Nacional. 

Este fato, por si só já reclamava um novo sistema de distribuição de terras e de acesso 

à elas, uma vez que durante o período colonial esse era um privilégio dos peninsulares 

e bem relacionados com a metrópole, que com a independência, deixou de ter o 

domínio e a titularidade das terras brasileiras. 

Ademais, conforme Secreto (2007, p.11), "A ideia de livre câmbio estava 

associada a outra forma de relação entre o homem e a terra. A terra era pensada 

como meio de produzir bens para o comércio" 

Além disso, em 1850 havia sido aprovada a Lei Eusébio Matoso, pondo 

formalmente fim ao tráfico de escravos e forçando a discussão sobre a transição para 

o trabalho livre, que deveria acontecer de forma não traumática para lavoura e 

estimulando a imigração e a colonização. (BERCOVICI, 2005, p. 129). 

Nesse contexto, a lei elaborada em 1842 e parada no Senado do Império desde 

1843, denominada Lei de Terras, após intensos debates, entre posseiros e sesmeiros, 

liberais e conservadores, foi promulgada em 18 de setembro de 1850. 
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2.4. LEI DE TERRAS   

 

A lei de terras brasileira foi fortemente inspirada pela lei de terras dos Estados 

Unidos. Ademais, também incorporou os postulados de Wakefield em seu texto 

normativo, notadamente, no artigo 18, ao autorizar o governo a importar colonos 

livre  para serem empregados nas lavouras, no artigo 14, ao autorizar a venda de 

terras devolutas, não obstante, por preço superior aos das terras particulares, para 

evitar que os trabalhadores, principalmente, imigrantes, se tornassem dono de terras, 

e ainda, no artigo 19, ao determinar o emprego dos valores obtidos com a venda das 

terras devolutas na sua medição e na importação de colonos. 

Para Lima (2002, p.64-66), a lei de terras constituiu ao mesmo tempo uma 

errata às sesmarias, ao revalidar as que embora não atendessem a outros critérios 

formais, estivessem sendo cultivadas, e uma ratificação formal do regime de posses, 

ao reconhecer a propriedade do posseiro sobre o terreno ocupado com cultura efetiva, 

tendo como consequência a regularização das terras ocupadas e cultivadas, até 

então, apesar de oficialmente o governo considerar novas posses ilegais. 

A principal característica da lei de terras foi tornar a compra a única forma de 

aquisição de terras devolutas, sendo vedado fazê-lo por qualquer outro meio, 

conforme explicitam os artigos 1º e 14 da referida lei. Além disso, a lei conseguiu 

definir quais terras estavam sob o domínio particular, e quais estavam sob o domínio 

estatal, ao conceituar no artigo 3º da lei o que eram terras devolutas, assim 

entendidas: 

1) as que não se acharem no domínio particular por qualquer título 
legítimo, nem forem havidas por sesmarias ou outras concessões do 
governo geral ou provincial, não incursas em comissos, por falta de 
cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura; 2) as 
que não se acharem dadas por sesmarias ou outras concessões do 
governo, que, apesar de incursas em comisso, forem revalidadas pela 
lei; 3) as que não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de 
não se fundarem em título legal, forem legitimadas pela lei; 4) as que 
não se encontrarem aplicadas a algum uso público nacional, provincial 
ou municipal. 

Contudo, não obstante à lei de terras, formalmente ter congelado a posse, ao 

regularizar as existentes até então e ao proibir os novos apossamentos, na prática, 

eles continuaram a ocorrer, encabeçados, sobretudo, pelos latifundiários, que 

avançavam para Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e posteriormente, para o oeste 
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paulista, onde estava em curso a marcha do café, cuja produção era marcada pelos 

mesmo elementos do período colonial, quais sejam, a grande propriedade e a 

produção voltada para exportação. Frise-se que na economia cafeeira o elemento 

"terra", adquiriu importância ainda maior, do que na cultura canavieira, uma vez que a 

terra passou a ser a mercadoria rentável, em substituição aos escravos, que 

anteriormente, o eram. (CAVALCANTE, 2005, p.5). 

Conclui-se, portanto, que, a lei de terras não foi capaz de estancar os 

apossamentos, que continuaram  a expandirem-se sobre as terras disponíveis, neste 

momento histórico, objetivando a formação das lavouras de café, tornando patente o 

fracasso da lei. 

 

2.5. O REGIME DE TERRAS NA REPÚBLICA 

 

2.5.1. República velha (1889-1930) 

 

A República vai ser formar e ser proclamada no contexto econômico do ciclo 

café, mais precisamente quando o seu cultivo expandia-se pelo oeste paulista. O café, 

em razão da alta cotação no grão na Europa, passa a figurar como o principal produto 

de exportação brasileiro, conferindo aos cafeicultores elevada importância econômica. 

Entretanto, se o poder econômico estava em suas mãos, o mesmo não ocorria com o 

poder político. 

Nesse sentido, os cafeicultores e os republicanos, impulsionaram a ideia da 

descentralização do poder, como meio de poder acessá-lo. Uma vez que o Oeste 

Paulista era o novo centro econômico do país, tendo sido alçado à condição de motor 

do desenvolvimento do país, São Paulo passou a se sentir prejudicado e discriminado 

pela centralização, antevendo no federalismo a forma de solucioná-lo, e 

de  reconstituir a identificação do poder político com o econômico, conforme ensina 

Bercovici (2005, p.133). 

Nesse diapasão, a constituição republicana de 1891 adotou a forma federativa, 

e após diversos embates políticos, fez prevalecer a tendência à descentralização, 

passando para o domínio dos Estados as terras devolutas situadas em seus 

respectivos territórios (art. 64). 
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Ademais, a constituição, no tocante ao conceito de propriedade, manteve a 

mesma orientação da constituição de 1824, entendendo-a como um direito de 

propriedade absoluto e integral, assegurado em "toda sua plenitude", conforme 

assevera Costa (2014, p .46). 

Os Estado, por sua vez, embora ao legislarem sobre terras tenham mantidos 

os princípios da Lei de 1850, eles subverteram quanto um dos deus principais 

objetivos: evitar apossamentos. Para Bercovici (2005, p. 134) os Estados objetivavam 

a transformação de posseiros em proprietários, tendo adaptado lei de terras, para 

servirem à seus interesses. É por meio dessa dinâmica que a estadualização das 

terras devolutas vai auxiliar na consolidação da figura políticas que vai estruturar o 

sistema de poder na República Velha, qual seja, o coronel, e inaugurar a forma de 

interação destes latifundiários locais com os políticos estaduais, que envolve o voto 

de cabresto e a política dos coronéis. 

O funcionamento do coronelismo pressupunha a existência de uma estrutura 

agrária e fundiária concentradora de terras, que não permitisse o acesso de grande 

parcela da população à elas de modo que se criava uma dependência dessa 

população em relação aos dono da terras, explicando-se, assim, a origem do poder 

político dos coronéis. 

Ato contínuo, uma vez que os coronéis tinham grande parcela da população 

sob seu controle, que politicamente se manifestava através do voto de cabresto, eles 

conseguiam eleger os representantes de seus interesses no âmbito estadual e federal, 

consolidando o seu domínio sobre a política local. 

Ainda na seara política, formou-se durante a república velha, uma dinâmica na 

qual alternavam-se no poder oligarquias cafeicultoras de São Paulo e Minas Gerais, 

sendo essa mais uma forma de expressão da convergência do poder político com o 

econômico, todos acumulados nas mãos dos grandes produtores de café. 

Rosalina Costa (2014, p.47) entende, que a somatória de todos esses fatores 

constitui "o motivo pelo qual, quando a noção de reforma agrária influenciou as 

reformar agrárias no mundo todo, o nosso Código Civil de 1916 consolidou a 

propriedade privada dentro do espírito absolutista da Revolução Burguesa". 

Sendo, inclusive, nessa época, imune às influências da Constituição de Weimar 

de 1919. 

Não obstante, há tempos, tentava-se encontrar uma solução para a 

superprodução do café, uma vez que a sua estocagem e compra pelo governo, não 
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vinham sendo suficientes. Esse problema, somado à crise de 1929, que fez despencar 

o preço do café e a demanda por ele, impondo um fim ao ciclo do café, e por 

conseguinte, impulsionando outros atores políticos que durante a república do café 

com leite, ficaram alijados do centro da política nacional. 

É nesse contexto que Washington Luís, rompendo com a dinâmica de 

alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, indicou Júlio Prestes, também 

paulista, para sucedê-lo. Tal ato fez com que o candidato mineiro, sentindo-se traído, 

recorresse à políticos do Rio Grande do Sul, como Getúlio Vargas, e da Paraíba, como 

João Pessoa, para com eles comporem a Aliança Liberal. Embora a vitória fosse certa 

para Júlio Prestes, utilizando-se do incidente da morte de João Pessoa, candidato à 

vice-presidência, Getúlio Varga, por meio de um golpe, com apoio dos militares, 

assumiu o poder em 1930, iniciando um governo provisório. 

 

2.5.2. Era Vargas (1930-1945) 

 

Ao tomar o poder, em 1930, Getúlio Vargas rompeu com a dinâmica pela qual 

se orientava a política na República velha, pondo fim à política do café com leite, e 

por conseguinte desagradando a elite paulistana, ao fazê-la perder espaço e poder 

político. Essa situação vai ser agravada com a nomeação de interventores militares 

para São Paulo, visando reduzir fortemente a ação dos antigos coronéis e minar suas 

influências sobre a política regional. 

O antagonismo da elite paulistana à Getúlio Vargas, potencializada pela 

nomeação de interventores estaduais militares, iria culminar na eclosão da Revolução 

Constitucionalista de 1932, liderada por São Paulo, que embora dela tenha saído 

derrotada sob o ponto de vista militar, saiu vencedor sob o prima político, uma vez que 

fortaleceu o movimento constitucionalista, fazendo com que Vargas reativasse a 

comissão que elaboraria o anteprojeto da Constituição, e conseguindo fazer chegar à 

chefia do governo estadual um civil paulista. 

Getúlio Vargas será o responsável por dar os primeiros passos na construção 

de um Brasil mais urbano e industrializado, com isso, enfraquecendo politicamente 

ainda mais as oligarquias rurais, e se tornando o líder que vai mediar as inúmeras 

transições que ocorrerão ao longo da Era Vargas, entre elas: 
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Transições de um modelo mercantil-exportador à sociedade urbano-
industrial; do ultrafederalismo ao centralismo; do Estado patrimonial 
ao Estado burocrático moderno; de poderes locais à construção da 
ideia de nação; do liberalismo caricato à construção do Estado como 
agente econômico e mediador dos conflitos sociais.(VIVIANI, 2013, p. 
1) 

Além dessas mudanças, sob a égide do governo de Vargas também irá ocorrer 

uma mudança ideológica muito significativa, responsável pelo" progressivo 

distanciamento do ideais liberais, que marcaram a primeira república, e para a 

inclinação paulatina ao modelo intervencionista de planejamento e de defesa da 

industrialização" (VIVIANI, 2013, p. 3) 

No plano econômico, Getúlio Vargas, diante da crise do café irá operar uma 

importante mudança no eixo de acumulação, passando da monocultura cafeeira à 

indústria, de modo a transformar o Brasil em um país urbano industrial, fazendo-o 

deixar de ser agrário exportador. Para tanto, Getúlio, estimulado pelas condições 

favoráveis, decorrentes do início da primeira guerra mundial, e utilizando como capital 

inicial o proveniente das exportações de café, implanta o modelo de substituição de 

importações, com vistas a estimular a indústria nacional e fortalecer o mercado 

interno. 

É nesse contexto de mutação, inclusive ideológica, que foi promulgada, em 16 

de julho de 1934 a Nova Constituição. Influenciada pela Constituição alemã de 

Weimar de 1919, ela inovou ao estabelecer que o direito de propriedade não poderia 

ser exercido contra o interesse social ou coletivo, em seu artigo 113, parágrafo 17. 

Entretanto, esse avanço não durou muito tempo, pois em 1937, utilizando-se 

da farsa do Plano Cohen, que forjava uma ameaça comunista, Getúlio Vargas fundou 

o Estado Novo, caracterizado pelo autoritarismo, centralização do poder nas mãos do 

ditador e nacionalismo, vindo a outorgar a Constituição, em 10 de novembro de 1937, 

a qual ficou conhecida como "a polaca". 

Embora, em 1941, tivesse sido Criado o Estatuto da Lavoura Canavieira, 

considerado "o mais importante precursor do Estatuto da Terra (MENDONÇA,1977, 

p.123, apud COSTA, 2014, p. 47), apenas com a Constituição de 1946, foram 

reaparecer as propostas de reforma agrária. 

A constituição de 1946, além de resgatar o princípio da função social da 

propriedade, em seu artigo 147, ao condicionar o uso da propriedade ao bem-estar 

social, autorizou a lei a promover a justa distribuição da propriedade, com igual 
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oportunidade para todos, que se efetivaria através da desapropriação por interesse 

social, instituída pelo parágrafo 16 do artigo 141, da Magna Carta (COSTA, 2014, 

p.47). 

Apesar da Constituição de 1946 ter estimulado o debate a respeito na 

necessidade da reestruturação fundiária no país, impulsionando o governo a criar, em 

1951, a Comissão Nacional da Política Agraria, nenhuma mudança de grande 

importância foi efetivada nesse período. 

 

2.5.3. República populista: o governo João Goulart 

 

João Goulart, enquanto vice-presidente de Jânio Quadros, assumiu a 

presidência em um momento de forte instabilidade política. Quando Jânio renunciara, 

Jango estava em viagem na China, e embora o texto constitucional fosse claro quanto 

ao dever do vice-presidente de assumir o cargo de presidente, os militares opunham-

se à sua posse, em razão de seus vínculos com políticos do Partido Comunista do 

Brasil e Partido Socialista Brasileiro. 

Não obstante, Leonel Brizola, governado do Rio Grande do Sul e cunhado de 

João Goulart, iniciou uma campanha em defesa do posse de Jango, que ficou 

conhecida como Campanha da Legalidade, à qual aderiram diversos governadores e 

congressistas. 

Nesse contexto, João Goulart, retornando da viagem à China, aguardou em 

Montevidéu a solução para o conflito político deflagrado por ocasião da renúncia de 

Jânio, que foi resolvido por meio da proposta conciliatório formulada pelo congresso. 

A proposta consistia na adoção do sistema parlamentarista, que por um lado 

preservava a ordem constitucional, e por outro, diminuía os poderes do presidente, ao 

dividi-los com o primeiro ministro. Assim, João Goulart Goulart assumiria a presidência 

da república em 08 de setembro de 1961 e Tancredo Neves tornaria-se primeiro 

ministro. 

No que tange à questão agrária, João Goulart assumia em um panorama no 

qual os conflitos agrários vinham de longa data, tendo se intensificado, durante a 

República Velha, ao assumirem maior dimensão em episódios como o de Canudos. 

Entretanto, os efeitos da concentração de terras extrapolavam o ambiente rural, 

produzindo efeitos negativos para a nação como um todo, notadamente, no tocante à 
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pobreza que excluía do acesso aos bens de consumo a maior parcela da população, 

que até 1950 moravam na zona rural. 

Impulsionado por esse contexto social, e pressionado por setores sociais, 

notadamente as ligas camponesas, em 10 de setembro de 1962, foi promulgada a Lei 

4.132, que regulamentava o artigo 147 da Constituição Federal, definindo os casos de 

desapropriação por interesse social, sem, contudo, remover a indenização justa, 

prévia e em dinheiro. 

Entretanto, o sistema parlamentarista impunha uma limitação legal à atuação 

do Executivo. Desse modo, João Goulart passou a utilizar o expediente das Leis 

Delegadas (COSTA, 2014). Por meio delas, incorporou o Instituto Nacional de 

Imigração e Colonização (INIC), o Conselho Nacional de Reforma Agrária e o Serviço 

Social Rural (SSR), à Superintendência da Reforma Agrária (SUPRA), criada com a 

função de implementar os programas de reforma agrária no País. 

Em Janeiro de 1963 ocorreu o plebiscito que decidiria a respeito do sistema 

político a ser adotado. Venceu o presidencialismo. Fato que somou-se à outros fatores 

para possibilitar um grande envolvimento do poder executivo com a questão agrária, 

que caracterizaria o governo de João Goulart. 

A atuação governamental se deu em duas frentes: uma no âmbito das reformas 

da legislação sindical e trabalhista rural, ao promulgar o Estatuto do Trabalhador 

Rural, dando proteção ao rurícola que trabalhasse na terra de terceiros, ao viabilizar 

a organização dos trabalhadores rurais em sindicato, culminando na criação da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), e outra, que 

objetivava a realização da reforma agrária. 

Não obstante, João Goulart percebendo que a reforma agrária encontrava um 

empecilho constitucional, na exigência prévia de indenização em dinheiro, nos casos 

de desapropriações por interesse social, que inviabilizava sua plena concretização, 

passou a articular, no congresso, através do Partido Trabalhista Brasileiro, uma 

reforma constitucional que possibilitasse o pagamento das indenizações decorrentes 

de desapropriação em títulos da dívida agrária. 

Essa reforma constitucional articulava-se com outras mudanças constitucionais 

propostas pelo governo, tidas por ele com fundamentais ao desenvolvimento do país, 

que eram denominadas reformas de base. Tais reformas, só seriam aprovadas com o 

apoio de 3/5 do Congresso, que formado em grande por setores conservadores, não 

estavam dispostos a fazê-lo. 
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Diante desse contexto, o governo, apoiado pelos movimentos sociais e ligas 

camponesas, passou a pressionar o congresso, chegando à editar o Decreto nº 

53.700, de 13 de Março de 1964, declarando de interesse social para efeito de 

desapropriação, todas as terras situadas num faixa de 10 quilômetros nas laterais das 

rodovias federais, e chegando à, no Comício da Central do Brasil, em 16 de Março de 

1964, propor uma série de providências essenciais à consecução da reforma agrária, 

que seria a gota d'água para a sua deposição pelo golpe militar de 1964. 

 

2.6. A DITADURA MILITAR 

 

Utilizando-se do discurso da restauração a ordem, e da contenção da "ameaça 

comunista", supostamente evidenciada pelas reformar de bases, propostas por João 

Goulart, e contando com o apoio de empresários, de parcela da classe média, da elite, 

da imprensa, e de setores da igreja católica, que opunham-se à elas, e temiam a 

realização de mudanças sociais estruturais que os afetassem, os militares 

deflagraram um golpe, na madrugada de 31 de Março de 1964, vido a tomar o poder 

em 02 de Abril do mesmo ano, com o Comando Supremo da Revolução. 

Nesse contexto, em razão da existência de forte pressão social, advinda das 

ligas camponesas e demais movimentos sociais, que haviam se fortalecido e 

organizado no governo João Goulart, os militares acabaram por incluir a reforma 

agrária no rol de suas prioridades. Entretanto, o que deu-se em seguida foi a 

perseguição, inclusive institucionalizada, dos movimentos sociais, e  apesar da edição 

de inúmeras leis e decretos que versavam sobre a reforma agrária, não houve 

esforços no sentido de concretizá-las, ficando apenas no papel. 

Em 09 de Novembro de 1964, houve a primeira atuação dos miliares no que 

diz respeito à formação de um aparato legal para a reforma agrária, com a aprovação 

da Emenda Constitucional nº 10. A referida emenda substituiu a indenização em 

dinheiro pela indenização em títulos da dívida pública resgatáveis em vinte anos, nas 

desapropriações, além de prever uma nova modalidade desta, qual seja, a 

desapropriação para fins de reforma agrária e de atribuir à União a competência para 

legislar sobre ITR, e sobre Direito Agrário, erigido a ramo autônomo do direito 

(COSTA, 2014, p.51) 

No mesmo ano, em 30 de Novembro, foi aprovada a Lei nº 4.504, denominada 

Estatuto da Terra. Considerada "a primeira proposta articulada de reforma agrária, 
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feita por um governo na história brasileira" (LIBERATO, 2003, p.71 apud COSTA, 

2014, p.52). Ele consagrou a função social da propriedade, identificando os fatores 

considerados na avaliação de seu atendimento, definiu conceitos como minifúndio, 

latifúndio, módulo rural, estruturou um plano de ação para realização da reforma 

agrária, além de ter criado o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o Instituo 

Nacional de Reforma Agrária (INDA), responsáveis por implementar a política agrícola 

rural e a reforma agrária. 

Não obstante, conforme afirma Mendonça (2010, p.15), o Estatuto da Terra 

tinha duas tendência antagônicas, quais sejam, uma distributiva, voltada para a 

consecução da reforma agrária e a promoção do acesso democrático à terra, e outra 

produtivista, visando apenas a modernização da agricultura e do latifúndio. 

Ato contínuo, advém a Constituição de 1967, que institucionaliza o regime 

militar sem promover alterações significativas no que tange à reforma agrária e ao 

acesso à terra, se comparada à Constituição de 1946, com alteração promovida pela 

Emenda Constitucional n 10/1964. 

No ano de 1969 Costa e Silva edita o Ato Institucional nº 9, que prevê a 

elaboração de planos de reforma agrária aprovados pelo Decreto do Poder executivo, 

além de editar o decreto-lei nº 554 que regulou o processo judicial de desapropriação 

por interesse social para fins de reforma agrária (COSTA, 2014, p.53). 

Em 9 de Julho de 1970 é editado o Decreto-Lei nº 1.110, cria o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), como autarquia subordinada ao 

Ministério da Agricultura, a partir da fusão do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 

(IBRA) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA). 

A criação do INCRA se deu em um contexto no qual os militares implementam 

programas de desenvolvimentos regionais como substitutivos da Reforma Agrária. 

(COSTA, 2014, p. 54). A colonização da região amazônica foi alvo de especial atenção 

pelo governo militar. Eles buscavam "ocupar os vazios demográficos da Amazônia 

com os excedentes populacionais do Nordeste e integrar aquela região ao resto do 

país" e o fizeram "através da colonização oficial ao longo das rodovias federais 

(Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Perimetral Norte) e através da criação de polos 

agropecuários" (SANTOS, 1977, p.11 apud COSTA, 2014, p. 54). 

Ao final da ditadura militar, as políticas implementadas neste período, 

resultaram no agravamento do conflitos pela posse da terra na região Norte. Ademais, 

apesar da intensa produção de leis a respeito da reforma agrária, esta nunca chegou 
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a ser efetivada, uma vez que os militares focaram-se na modernização da agricultura 

e dos latifúndios, através da implementação de programas de crédito e juros 

subsidiados, visando a formação de um complexo agroindustrial, a adoção do 

agronegócio enquanto modo de produção, e a consolidação do Brasil no mercado 

internacional como país agroexportador. 

 

2.7. A REDEMOCRATIZAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Mergulhada em uma grave crise econômica, com uma enorme dívida externa, 

oposição de grande parte da sociedade civil e pressão internacional em razão da 

sistemática violação aos direitos, o regime militar começou a arrefecer. Diante desses 

sinais de esmorecimento, os próprios militares deram início ao o processo de abertura, 

que segundo eles deveria ser "lento, seguro e gradual", e culminaria no término do 

regime militar. 

Esse processo, que incluiu a revogação do AI-5, a suspensão da censura e a 

anistia, foi acelerado pela pressão social que foi exercida por meio da Campanha das 

Diretas já, na qual a população saiu às ruas, protestando pela instituição no voto 

direto. 

Apesar da forte pressão popular para que ocorresse a aprovação da Emenda 

Constitucional que instituía o voto direto, em 25 de Abril de 1984, ela foi reprovada. 

Não obstante, ainda que indiretamente, elegeu-se presidente Tancredo Neves, do 

PMDB, partido de oposição à época, sendo ele o primeiro presidente civil eleito no 

período da redemocratização, colocando definitivamente um fim ao regime militar no 

Brasil. 

Entretanto, Tancredo Neves não chegou a assumir a presidência da República, 

pois morrera em 21 de Abril de 1985, vindo a assumir a presidência, o então vice-

presidente José Sarney. 

No âmbito agrário, suas primeiras iniciativas foram a edição do Decreto nº 

91.214 que criou o Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário (MIRAD), bem 

como o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Entretanto, embora o PNRA 

trouxesse metas bastante ambiciosas de assentamentos, "o Decreto nº 91.766, 

estatuía, que deveria ser evitado, sempre que possível, a desapropriação de 

latifúndios." (OLIVEIRA, 2007, p. 126 apud COSTA, 2014, p.57) 
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Frente à necessidade de elaboração de uma nova Constituição mais adequada 

ao novo momento histórico vivido pelo país, qual seja, a retomada da democracia, e 

a fim de cumprir sua promessa de campanha, José Sarney, ainda em 1985, deu início 

aos debates sobre a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que seria 

instalada oficialmente em 01 de janeiro de 1987. 

A diversidade na composição da Assembleia Constituinte iria refletir no texto 

constitucional elaborado. Isto porque, a Constituinte reunia tanto políticos alinhados 

com o regime militar quanto políticos completamente opostos à ditadura, inclusive, 

que haviam lutado contra ela. Ademais, agregava políticos de diversas classes 

sociais, embora houvesse a predominância das elites, e diversas matizes ideológicas, 

evidenciada pelo contexto mundial no qual havia uma disputa entre defensores da 

intervenção estatal e do neoliberalismo, que ascendia.  

Essa pluralidade produziu efeitos na Constituição até mesmo no tocante à 

questão agrária, uma vez que embora houvesse políticos fortemente ligados aos 

movimentos sociais, também havia grandes latifundiários, ou políticos a seus serviço. 

A União Democrática Ruralista (UDR), por exemplo, foi tido à época, como um dos 

mais poderosos grupos de lobistas, contando com pelo menos 22 constituintes à seu 

favor. (MUNHOZ, 2011, p.35) 

Por este motivo é que a Constituição de 1988 foi capaz de reunir em seu texto 

avanços e retrocessos no que tange a questão agrária. Em outra palavras se, a 

primeira vista, os excertos constitucionais que disciplinam a reforma agrária podem 

parecer contraditórios, por trazerem avanços e retrocessos, esse antagonismo de 

ideias inseridas no texto constitucional pode ser explicado pelo contexto histórico em 

que foi produzida a Constituição e pela composição da constituinte que a escrevera, 

na qual, havia um movimento de forte enfrentamento entre as forças políticas. 

Considera-se que o principal avanço da Constituição de 1988 no que diz 

respeito à questão agrária tenha sido a consagração do Princípio da função social da 

propriedade, em seu artigo 5º, XXIII, que apesar de já previsto em Constituições 

anteriores, ganhou especial destaque e importância na atual constituição, tendo em 

vista seu contexto, princípios e objetivos. Embora a Constituição tenha adotado como 

princípio a garantia ao direito da propriedade privada em seu artigo 5º, XXII, não deu 

a este direito caráter absoluto, vinculando-o ao cumprimento de sua função social 

(COSTA, 2014). 
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Fabio Konder Comparato (1986, p. 75) qualifica a função social da propriedade 

como um poder-dever do proprietário de dar à coisa, no caso, o imóvel, "uma 

destinação compatível com o interesse da coletividade". Para o jurista, que interpreta 

a função social da propriedade, à luz de seu sentido originário, dado pelo artigo 153 

da Constituição de Weimar, "há uma imposição de deveres positivos ao proprietário, 

não se tratando de simples restrição ao seu direito de uso e gozo" (COMPARATO, 

1986, p. 75). 

Comparato ainda nos dá a exata dimensão e sentido do que seja a função 

social da propriedade: 

A noção de função, no sentido que é empregado o termo nesta 
matéria, significa um poder, mais especificamente o poder de dar ao 
objeto da propriedade destino determinado, de vinculá-lo a certo 
objetivo. O adjetivo social mostra que esse objetivo corresponde ao 
interesse coletivo e não ao interesse próprio do dominus: o que não 
significa que não possa haver harmonização entre um e outro. Mas, 
de qualquer modo, se se está diante de um interesse coletivo, essa 
função social da propriedade corresponde a um poder-dever do 
proprietário, sancionável pela ordem jurídica (COMPARATO, 1986, 
p.75) 

Da interpretação sistemática da Constituição extrai-se que a função social é um 

conceito que está, nas palavras de Gustavo Tepedino, (TEPEDINO, p.14-15 apud 

BERCOVICI, 2005, p. 167) "vinculado à igualdade material e à proteção da dignidade", 

sendo estes seus pressupostos. Assim, a função social só estará realizada se 

satisfeitos tais pressupostos, que se desatendidos, levam à perda da proteção 

constitucional. 

Em síntese: " No sistema jurídico-constitucional Brasileiro a propriedade dotada 

de função social legitima-se pela sua função. A que não cumprir função social não 

será mais objeto de proteção jurídica." (BERCOVICI, 2005, p. 167). 

Assim, a partir do Princípio da função social da propriedade, a propriedade 

despiu-se de seu caráter absoluto, passando estar a sua destinação obrigatoriamente 

atrelada ao interesse coletivo, e não só do proprietário, sob pena de perda da proteção 

constitucional, possessória e até mesmo desnaturando-se enquanto propriedade, 

segundo Eros Grau (GRAU, 2004 p. 307 apud BERCOVICI, 2005, p.169). 

Outro avanço, listado pela doutrina, na Constituição de 1988, teria sido a 

adoção de uma nova sistematização, dedicando um capítulo inteiro, qual seja, o III, à 

reforma agrária, conferindo-lhe assim maior importância. Entretanto, este não pode 
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ser considerado por si só um avanço, uma vez que depende da análise do texto legal 

que compõe o capítulo, este sim, capaz de ser classificado, em todo ou em parte, 

como retrógrado ou progressista. 

Da análise do texto legal extrai-se, que além da desapropriação por utilidade 

pública ou por interesse social (arts. 5º XXIV e 182, § 3º) e da "desapropriação-

sanção" (SILVA, 2000, p. 57 e 74 apud BERCOVICI, 2005, p. 162), pelo não 

cumprimento do art. 182, § 4º, a Constituição trouxe no capítulo III, a desapropriação 

por interesse social para fins de reforma agrária (art. 184), cuja competência exclusiva 

é da União, também já prevista na Constituição de 1967. 

Sua indenização é prévia, justa e em títulos da dívida agrária, com cláusula de 

preservação do valor real, resgatáveis no prazo de 20 anos, a partir do segundo ano 

de sua emissão. As benfeitorias úteis e necessárias, por sua vez, serão indenizadas 

em dinheiro. 

Costa (2014, p. 59), no entanto, critica a exigência de indenização prévia na 

desapropriação para fins de reforma agrária, que já havia sido suprimida na ordem 

constitucional anterior. 

O dispositivo constitucional mais criticado pelo doutrina no tocante à reforma 

agrária é o artigo 185, II, e seu parágrafo único. O referido inciso tornou insuscetível 

de desapropriação a propriedade produtiva, o que Costa (2014, p.59), considera "um 

entrave jurídico à implantação de reforma agrária". 

Já o parágrafo único do artigo 185, conferiu tratamento especial à propriedade 

produtiva, deixando a cargo da legislação infraconstitucional a fixação de normas para 

o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. Não se olvide que, embora 

o artigo 186 tente estabelecer requisitos para aferição do cumprimento da função 

social da propriedade, determina que caberá à lei estabelecer critérios e grau de 

exigência que indiquem o seu cumprimento. 

Coube, portanto, à lei 8.629 de 1993 a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária previstos no capítulo III, título IV da 

Constituição. Em seu artigo 6º ela dispõe: "Considera-se propriedade produtiva aquela 

que, explorada econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de 

utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão 

federal competente." Assim, a lei deixa a cargo do órgão federal competente, a fixação 

dos índices, que em última análise, irão definir a produtividade da terra, e por 

conseguinte, a sua possibilidade de desapropriação, ou não. 
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Essa arquitetura jurídica, que simultaneamente diz querer promover a reforma 

agrária, e afirma impossibilidade de desapropriação da propriedade produtiva, e em 

seguida, transfere o critério de aferição de produtividade à lei ordinária, e por 

conseguinte, ao órgão federal competente, permitiu a ocorrência de uma situação de 

completo desvirtuamento do que se tentou tutelar no capítulo III da Constituição 

Federal: o índice de produtividade vigente foi fixado em 1980, com base no censo 

agropecuário de 1975,e desde então, apesar do considerável progresso científico e 

tecnológico da agricultura e da pecuária, nunca foi reajustado, encontrando-se 

extremamente defasado. 

Esta situação, chegou até mesmo a ensejar a propositura de ação civil pública1, 

pelo Ministério Público Federal, requerendo a adoção do imediata, nos processos de 

avaliação da produtividade de imóveis para reforma agrária, dos índices constantes 

da tabela encaminhada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário ao Ministério da 

Agricultura, após estudos técnicos concluídos em fevereiro de 2009, mas até o 

momento o processo encontra-se aguardando o julgamento do recurso de Apelação 

interposto pelo Ministério Público Federal. 

Portanto, forçoso concluir, que embora a propriedade só seja considerada 

produtiva, se atender a todos os pressupostos constitucionais, notadamente aquele 

previstos no art. 186, a transferência para a legislação ordinária do estabelecimento 

de critérios para o atendimento de tais pressupostos, somado à insuscetibilidade de 

desapropriação da propriedade produtiva, continuam a possibilitar a ocorrência do 

latifúndio, ainda que produtivo, e por conseguinte, a concentração de terras. 

Além disso, também viabilizam a utilização, até os dias atuais, de um índice de 

produtividade que remonta à década de 70, o que impede que inúmeras áreas que à 

luz de parâmetros atualizados, que considerassem o desenvolvimento da agricultura, 

a mecanização e modernização do campo, poderiam ser classificadas como 

improdutivas e por conseguinte, sujeitas à desapropriação, não o sejam, 

representando, por isso um verdadeiro retrocesso em matéria de reforma agrária. 

Os prejuízos à desapropriação de terras para reforma agrária gerados pela 

adoção de um índice de produtividade defasado podem ser comprovados por dados 

fornecidos pelo próprio INCRA. Segundo ele, “entre 2003 e 2009, por exemplo, a 

                                                           
1 Processo nº 0031982-03.2010.4.01.3400, distribuído originariamente à 21ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal e atualmente 

em trâmite perante a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
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União obteve 43 milhões de hectares para reforma agrária. Desse total, apenas três 

milhões foram objeto de desapropriação, enquanto os outros 40 foram adquiridos por 

compra direta2.” 

É com base em tais argumentos, que diversos autores, tais como Ariovaldo 

Umbelino Oliveira (2007, p. 149) e Rosalina Costa (2014, p.59), sem desconsiderar a 

importância da Constituição de 1988, no tocante à reforma agrária, de forma geral, a 

consideram retrógrada, inclusive, revogadora de conquistas alcançadas. 

 

 

3 ESTRUTURA FUNDIÁRIA BRASILEIRA ATUAL: ANÁLISE A PARTIR DO 

CENSO AGROPECUÁRIO DE 2006 

 

Conforme depreende-se do capítulo anterior, os problemas fundiários brasileiro 

são frutos da construção histórica da formação da propriedade (LIMA JUNIOR, 2013, 

p. 731). Assim, uma vez tendo entendido como se deu a formação da propriedade, ao 

longos da história do Brasil, impõe-se, neste momento, a análise da distribuição da 

posse da terra nos país, como meio para a compreensão da estrutura fundiária atual, 

como consequência da construção histórica na formação da propriedade. 

Para tanto, serão utilizados, sobretudo, os dados extraídos diretamente do 

Censo Agropecuário de 2006, realizado pelo IBGE, bem como, as análises trazidas 

pelo estudo realizado por Rodolfo Hoffman e Marlon Gomes Ney, utilizando-se dos 

dados fornecidos pelo Censos agropecuários, juntamente com os coletados pela 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. 

 

3.1. O CENSO AGROPECUÁRIO DE 2006 

 

O Censo Agropecuário de 2006, além de ser o mais recente, é também a maior 

pesquisa estatística já realizada no Brasil, tendo por finalidade constituir fonte de 

informações sobre as características das atividades agropecuárias e estrutura 

fundiária brasileira. Segundo o próprio IBGE: 

                                                           
2 MPF aciona Justiça para cobrar atualização dos índices de produtividade de imóveis rurais. Sítio da Procuradoria da República de Tocantins. 

29 de junho de 2010. Disponível em: < http://www.prto.mpf.mp.br/news/mpf-aciona-justica-para-cobrar-atualizacao-dos-indices-de-produtividade-

de-imoveis-rurais >. Acesso em: 26/09/2016. 



32 
 

foram investigados os estabelecimentos agropecuários, as atividades 
agropecuárias desenvolvidas, abrangendo informações detalhadas 
sobre as características do produtor, características do 
estabelecimento, economia e emprego no meio rural, pecuária, 

lavoura e agroindústria. (IBGE, 2009, p. 32) 

Ademais, informa ainda o IBGE que "os dados do Censo Agropecuário são 

obtidos através de entrevista direta com o produtor, ou seja: são registros de ato 

declaratório, não estando submetidos à certificação das informações prestadas, 

tampouco a conferências com informações cartoriais." (IBGE, 2009, p.97). A 

periodicidade da pesquisa é decenal, e o ano de referência adotado no censo de 2006, 

foi o ano civil de 2006, isto é, de 1º de Janeiro de 2006 até 31 de Dezembro de 2006, 

diferentemente do censo anterior, no qual o período de referência encampou os anos 

de 1995 e 1996, não podendo ser os dois últimos censos estritamente comparados. 

Por fim, vale ressaltar o conceito adotado pelo IBGE para estabelecimento 

agropecuário: 

é toda unidade de produção dedicada, total ou parcialmente, a 
atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, subordinada a uma 
única administração: a do produtor ou a do administrador. 
Independente de seu tamanho, de sua forma jurídica ou de sua 
localização em área urbana ou rural, tendo como objetivo a produção 
para subsistência e/ou para venda, constituindo-se assim numa 
unidade recenseável. (IBGE, 2009, p.41) 

 

3.2. O ESTUDO DE RODOLFO HOFFMAN E MARLON GOMES NEY DENOMINADO 

"ESTRUTURA FUNDIÁRIA E PROPRIEDADE AGRÍCOLA: GRANDES REGIÕES E 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO (1970-2008)" 

 

Quanto ao estudo realizado por Rodolfo Hoffman e Marlon Gomes Ney, 

publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, no ano de 2010, sob o título 

"Estrutura fundiária e propriedade agrícola: grandes regiões e unidades da federação 

(de 1970 -2008)", cumpre informar que prestou-se, primeiramente, nas palavras dos 

próprios autores à "analisar a evolução recente da distribuição da terra no Brasil" bem 

como "analisar a mudança nas principais de características da distribuição das áreas 

de empreendimentos agrícolas e da desigualdade de renda no setor primário" 

(HOFFMAN; NEY, 2010, p.8). 
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Para alcançarem tais objetivos os autores utilizaram-se, especificamente, para 

o primeiro objetivo, da análise comparativa dos dados dos Censos Agropecuários de 

1975, 1980, 1985, 1995/1996 e 2006, e para o segundo objetivo, dos microdados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) desde 1992, quando o IBGE 

começou a levantar informações sobre posse de terra. 

A PNAD, diferentemente do Censo 2006, por ser uma pesquisa domiciliar não 

foca na obtenção de informações sobre as características dos empreendimentos 

agrícolas, mas tem por finalidade produzir informações básicas que contribuam para 

o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país, investigando de forma 

permanente diversas características gerais da população, tais como educação, 

trabalho, renda, fecundidade e habitação (IBGE, 2008). 

Na PNAD, as perguntas sobre a área do empreendimento são direcionada para 

as pessoas ocupadas na semana da pesquisa cuja atividade principal seja a de 

empregador ou conta própria na agropecuária, de modo que agricultura deva significar 

uma importante fonte de renda para o entrevistado. Disso resulta, que "a mudança na 

desigualdade fundiária estimada pelo PNAD, reflete a variação da distribuição da 

posse de terra entre indivíduos cuja renda tende a ter uma forte relação com a área 

cultivada" (HOFFMAN; NEY, 2010, p.9-10). 

Por fim quanto ao estudo de HOFFMAN e NEY, cumpre destacar, que para 

medirem a desigualdade eles lançam mão dos índice de Gini, ressaltando sua 

especial sensibilidade para a alterações na vizinhanças de sua mediana, e do índice 

de Atkinson, que seria mais sensível à modificações na cauda inferior da distribuição. 

 

3.3. ESTRUTURA FUNDIÁRIA ATUAL 

 

Feitas as considerações metodológicas, quanto às pesquisa e dados que serão 

apresentadas no presente capítulo, passa-se ao seu conteúdo. Nesse tocante, 

primeiramente, é necessário explicar a diferença semântica entre os termos 

concentração e desigualdade, assim como fazem HOFFMAN e NEY, ao iniciarem o 

tópico número 3 do estudo, para que não haja equívocos na interpretação do 

crescimento de uma medida de desigualdade na distribuição da posse da terra. 

O termo desigualdade fundiária designa "uma grande proporção de área total 

ocupada por uma pequena proporção dos estabelecimentos". Já a concentração, será 
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mais baixa "quanto menor for a proporção da área total apropriada por um pequeno 

número de produtores rurais" (HOFFMAN; NEY, 2010, p.16). 

Nesse sentido, exemplificam os autores que: "Se tivéssemos uma situação 

hipotética de uma região onde houvesse um pequeno número de latifúndios e todos 

com o mesmo tamanho, a proporção acumulada de terras seria sempre igual à 

proporção acumulada dos estabelecimentos", de modo que o índice de Gini seria igual 

a zero. Seria igualmente possível, que "se o governo resolvesse distribuir pequenos 

lotes para agricultores "sem- terra", desapropriando um dos latifúndios, a 

desigualdade fundiária aumentaria, mesmo com uma redução da sua concentração" 

(HOFFMAN; NEY, 2010, p.16). 

Assim, se faz necessário que a análise do índice de Gini não seja feita 

isoladamente, mas acompanhada de outros índices, tais como o índice de Atkinson e 

ainda, à luz de outras informações que contextualizem o aumento ou a diminuição do 

valor do índice de Gini, como por exemplo, a área média dos estabelecimentos. 

A primeira informação que merece destaque no censo agropecuário de 2006, 

é a da ocorrência da redução da área total ocupada pelos estabelecimentos 

agropecuários. Essa redução foi precisamente de 19. 931. 209 hectares (ha), em 

relação aos dados do censo de 1995/1996. O próprio IBGE (2009, p. 100) coloca como 

um dos motivos dessa redução a criação, no período, de novas terras indígenas e 

novas unidades de conservação, que somaram 60. 630. 859 hectares. 

A segunda informação que merece destaque é o aumento significativo do 

número de estabelecimentos com menos de dez hectares, se comparado com os 

números do censo de 1995/1996. Segundo o IBGE (2009, p. 108), eles passaram a 

representar 47% do número de total estabelecimentos.  

Conforme bem observam Hoffman e Ney (2010, p. 19), esse aumento do 

número estabelecimentos menores que dez hectares, ocorreu principalmente, quando 

a condição do produtor era a de proprietário. O aumento de 392 mil estabelecimentos 

de proprietários com área inferior a 10 hectares, portanto, foi de 28,1% comparando-

se os números do censo de 1995/1996 e 2006. 

Todavia, observa-se que houve uma queda no número de estabelecimento 

menores que dez hectares nas categorias parceiro e arrendatário, de 439 mil em 

1995/1996, para 281 mil em 2006, o que corresponde à uma queda de 35,9%. O 

mesmo ocorre em relação à área ocupada por estabelecimentos menores que dez 

hectares. "Enquanto na categoria proprietários houve um aumento da área total 
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ocupada pelos estabelecimentos agrícolas, houve uma diminuição da utilização de 

pequenas áreas na forma de parceria e arrendamento de mais de 1 milhão para pouco 

mais de 600 mil hectares." (HOFFMAN; NEY, 2010, p. 19) 

Nesse sentido, informam os autores, que: 

As atuais 1,8 milhão de unidades produtoras e os 6,3 milhões de 
hectares ocupados pelos agricultores proprietários com até 10 
hectares são os maiores valores registrados desde 1975, ao contrário 
dos valores observados para arrendatários e parceiros, os menores do 
período analisado. (HOFFMAN; NEY, 2010, p. 19) 

Já os dados da PNAD, de modo diverso, mostram "uma tendência à diminuição 

no número de empreendimentos com área inferior à 10 hectares, de 2,5 milhões, em 

1992, para 2 milhões em 2008". Entretanto, em consonância com o censo 

agropecuário de 2006, esta queda é encabeçada pelos parceiros e arrendatários, que 

passaram de 784 mil unidades produtivas em 1992, para 414 mil, em 2008, conforme 

gráfico número 01. 

 

Ilustração 1 - Número de empreendimentos agropecuários de 0,1 a menos de 
10 ha, de acordo com os dados das PNAD. Brasil, 1998 a 2002 (em milhares). 

 

 

 

Segundo Hoffman e Ney (2010, p.24-30), para que se pudesse concluir que o 

crescimento, a partir de 1995/1996, do número de estabelecimentos menores de 10 

hectare, detectado pelo censo 2006,  foi resultado do fortalecimento da agricultura 
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familiar, e da efetivação de políticas de reforma agrária, era necessário que a PNAD 

indicasse esse mesmo crescimento. Isto porque, os dados da PNAD referem-se 

apenas às pessoas com atividade única ou principal no setor primário, de modo que 

o aumento do número de minifúndios na PNAD, significaria o aumento no número de 

estabelecimentos agropecuário que desenvolvem atividades no setor primário. 

Assim, como a PNAD demonstrou uma tendência de diminuição do número de 

empreendimentos com área inferior a 10 hectares, há um forte indício de que o 

aumento do número de pequenas propriedade, registradas pelo censo de 2006, tenha 

sido provocado, sobretudo, pela expansão de chácaras e sítios adquiridos pela 

população urbana, que não depende da renda gerada no setor primário. 

Ademais, também concluem os autores que: 

a análise dos dados sobre distribuição de terras na PNAD mostra que 
as políticas de reforma agrária e de apoio à produção agrícola familiar 
não foram capazes de garantir a expansão da pequena propriedade 
agrícola e provocar mudanças significativas na estrutura fundiária 
brasileira. (HOFFMAN;NEY, 2010, p.34) 

De modo diverso, a drástica diminuição, demonstrada, tanto na PNAD, como 

no censo agropecuário 2006, do número de pequenos agricultores, nos 

estabelecimentos com áreas menores que 10 hectares, produzindo na terra de 

terceiros, é indicativo de que há uma dificuldade para se manter na atividade. 

(HOFFMAN; NEY, 2010, p. 46). 

Nos outros estratos, isto é, no intermediário, que engloba os estabelecimento 

de 10 hectares à menos de 100, e de 100 à menos de 100O, e no extrato superior, no 

qual estão contidos os estabelecimentos com 1000 ou mais hectares, o censo 

agropecuário demonstrou uma tendência à estabilidade, com pouca variação tanto na 

área total quanto no número de estabelecimentos. (IBGE, 2009, p. 108) 

Outra informação de grande importância que extrai-se do censo de 2006 é a 

disparidade da área ocupada por cada extrato de estabelecimentos, 

comparativamente com o percentual que cada extrato de estabelecimento representa, 

em relação ao número total de estabelecimentos. 
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Segundo o IBGE: 

enquanto os estabelecimentos rurais de menos de 10 ha ocupam 
menos de 2,7% da área total ocupada pelos estabelecimentos rurais 
nos três últimos Censos Agropecuários – 1985, 1995-1996 e 2006 –, 
a área ocupada pelos estabelecimentos de mais de 1 000 ha 
concentram mais de 43,0% da área total nestes anos. (IBGE, 2009, p. 
107) 

Entretanto, em relação ao número de estabelecimentos, há uma inversão dessa 

proporção, um vez que, conforme dados do censo 2006, os estabelecimento menores 

que 10 hectares representam mais 47% do total do número de estabelecimentos, 

enquanto os estabelecimentos de mais de 1000 hectares, representam 0,87%, 1,02% 

e 0,92% do número total de estabelecimentos agropecuários no Brasil, nos anos 

censitários analisados, quais sejam, 1985, 1995 e 2006. (IBGE, 2009, p.108) 

Também os dados da PNAD de 2008 confirmam essa tendência, apontando 

que: 

os empreendimentos com área igual ou maior a 100 hectares 
representam menos de 10% do total de empreendimentos agrícolas 
no país e ocupam mais de 75% da área dedicada à atividade, ao passo 
que os empreendimentos com área inferior à 10 hectares representam 
mais da metade dos empreendimentos agrícolas e ocupam apenas 
3% a área total. (HOFFMAN; NEY, 2010, p. 44) 

Nos demais estrato, nota-se existência de pouca variação no período 

analisado, seja no que tange ao total da área ocupada ou número de 

estabelecimentos, demonstrando a manutenção de um perfil fundiário pouco alterado 

no país, desde 1985 até 2006. Nesse sentido: 

enquanto os estabelecimentos de 10 a menos de 100 ha 
concentravam, respectivamente, 37,2%, e 38,0% dos 
estabelecimentos agropecuários em 1985  e 2006, a participação 
deste estrato quanto à área total dos estabelecimentos variou, 
respectivamente, de 18,5%, em 1985, para 18,8%, em 2006. 
No que se refere ao estrato de 100 a menos de 1 000 ha, esta variação 
temporal passou de cerca de 35,0%, nos dois anos iniciais, para 33,8% 
em 2006 referente a área ocupada em relação ao total da área dos 
estabelecimentos; a participação deste estrato quanto ao número 
total de estabelecimentos variou, respectivamente, de cerca de 9,0% 
para 8,2%, em 2006. (IBGE, 2009, p.108) 

Essa tendência à estabilidade nos extratos superiores e intermediários, pode 

ser facilmente observada na tabela e gráfico abaixo: 
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Tabela 1 - Área dos estabelecimentos rurais, segundo os estratos de áreas. 
Brasil, 1985/2006 

 

 

 

 

Ilustração 2 - Distribuição das áreas dos estabelecimentos agropecuários, 
segundo os estratos de área. Brasil, 1985/2006 

 

 

Não obstante, embora possa ter havido, especialmente, a partir de 1995, o 

crescimento da desigualdade fundiária, não pode-se confundir tal fenômeno com o 

aumento da concentração da posse de terras pelos latifúndios. "Se tivesse acontecido 

apenas o crescimento dos latifúndios, a área média dos estabelecimentos deveria 

aumentar. Ela porém, diminuiu de 73, 1 para 67,1 hectares”, conforme Hoffman e Ney 

(2010, p.21). 

Assim, embora tenha ocorrido o crescimento da desigualdade fundiária, ela 

pode ter sido puxada pelo crescimento do número de pequenos estabelecimentos, 



39 
 

especialmente na categoria de proprietários, não havendo indícios da existência do 

aumento da concentração fundiária. 

A análise da evolução do índice de Gini e de Atkinson confirmam a tendência à 

estabilidade, sem significativa alteração na estrutura fundiária brasileira, desde 1975. 

Isto porque, o índice de Gini obteve seu mínimo, de 0,855, em 1975, e seu máximo 

valor de 0,858, em 1985, marcando 0,856 no ano de 2006, não havendo, portanto, 

grande variação entre os períodos analisado. Já o índice de Atkinson, mais sensível 

às causas inferiores, de forma diversa, apresenta uma tendência de crescimento, 

subindo de 0,856, em 1975, para 0,874 em 2006, provocado pelo crescimento do 

número de pequenos estabelecimentos. (HOFFMAN; NEY, 2010, p.20) 

Assim, concluem os autores: 

Os dados, portanto, indicam que não há uma tendência à redução da 
desigualdade na distribuição da posse da terra desde 1975. Além 
disso, o aumento do índice de Atkinson indica que a desigualdade 
cresce quando se ressalta o efeito de mudanças na cauda inferior da 
distribuição provocada pelo crescimento do número de pequenos 

estabelecimentos. (HOFFMAN; NEY, 2010, p.20) 

 

3.4. ESTRUTURA FUNDIÁRIA POR REGIÃO BRASILEIRA 
 

Embora seja possível traçar uma panorama geral da estrutura fundiária 

brasileira, e analisá-la como um todo, tendo em vista as dimensões continentais do 

país, bem como a existência de características próprias de cada região, a 

desigualdade regional que assola o país, e sobretudo, a forma diferenciada como 

ocorreu a ocupação do território nacional, necessário se faz a análise individualizada 

de cada região do país, o que será feito a seguir. 

A região sul destaca-se por ser a menos desigual na distribuição de terra, em 

todos os extratos de área. O motivo estaria no processo de colonização desenvolvido 

em parte do seu território, exercido por imigrantes europeus, que dividiam as terras 

em pequenas propriedades, típica da agricultura familiar.  

Não obstante, imperioso notar, que essa forma de colonização não estendeu-

se uniformemente por toda a região sul, que também é marcada pela existência de 

grandes propriedades, notadamente, as denominadas “estâncias destinadas à criação 

de gado, os latifúndios produtores de café, no Paraná, e as grandes propriedades 
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dedicadas ao cultivo do mate. Assim, embora a desigualdade fundiária seja a menor 

do país, ainda é elevada, tendo apresentado indícios de crescimento, confirmada pelo 

aumento dos índices de Gini em todos os Estados da Região, evidenciando, conforme 

a tabela seguinte. 

Ademais, asseveram Hoffman e Ney (2010, p.30), que "a área ocupada pelos 

5% e 1% maiores empreendimentos agrícola é, respectivamente, 12,9 e 8,9 vezes 

maior do que a utilizada pelos 50% menores empreendimentos, em 2008", segundo 

dados da PNAD, de forma a revelar, a existência de uma forte desigualdade fundiária, 

também na região sul. 

 

Tabela 2 – Evolução do índice de Gini, segundo as Unidades da Federação. 
Brasil, 1985/2006 

 

A região Nordeste é marcada por agregar alguns dos Estados com maior 

desigualdade na distribuição da posse da terra, notadamente, Maranhão, Piauí, Ceará 

e Alagoas. Essa desigualdade exacerbada, segunda o próprio IBGE, deve-se aos 

fatores históricos e econômicos: 

na região convivem, tanto as motivações históricas de 
desigualdades que marcaram o processo de ocupação do território 
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nordestino desde o período colonial, como a economia escravista e as 
grandes propriedades pastoris do sertão, quanto as regiões de cerrado 
do oeste baiano, nas quais a expansão da soja inserida em um pacote 
tecnológico e o elevado grau de articulação com o comércio mundial 
de commodities agrícolas impõem uma escala de grande produção 
como pressuposto para inserção no mercado. (IBGE, 2009, p.110) 

Entretanto, a região Nordeste também caracteriza-se pela presença de grande 

números de pequenos empreendimentos rurais, com microrregiões que apresentem 

baixo índice de concentração de terras, devido à extrema fragmentação fundiária 

observada. Ademais, os dados da PNAD de 2008 revelam, que o Nordeste também 

apresenta a menor área média de empreendimentos agrícolas (HOFFMAN; NEY, 

2009, p.29).   

Na região Centro-Oeste, por sua vez: 

A produção em grande escala de grãos, como a soja e o milho, além 
da expansão modernizada do algodão e da incorporação de áreas em 
direção à fronteira agropecuária ao norte de Mato Grosso, 
vêm potencializando o processo de concentração agrária na região. 
(IBGE, 2009, p.111). 

Este fenômeno foi registrado também pelos dados do PNAD, que ratificaram o 

aumento da desigualdade fundiária no Centro-Oeste, inclusive com tendência ao 

aumento do crescimento do índice de Gini (HOFFMAN; NEY, 2009, p.29). 

Na região Norte contrastam a existência de grandes propriedades, sobretudo, 

nas áreas de fronteiras agrícolas, com as pequenas propriedade, onde vivem os 

ribeirinhos, praticando a pesca artesanal e a agricultura familiar. O próprio IBGE, 

caracteriza a região Norte da seguinte forma: 

este é o contexto em que se observa a presença de municípios com 
alta desigualdade na distribuição de terras, como os do sudoeste do 
Pará, que se inserem crescentemente à fronteira agropecuária, quer 
pela expansão de pastagens, quer pela produção de soja e milho, e 
aqueles que, como os do noroeste do Amazonas – cujos baixos 
índices de desigualdade na estrutura fundiária revelam o domínio do 
ribeirinho e sua pequena lavoura de subsistência – onde se concentra 
a produção de mandioca como base alimentar tradicional da cultura 
indígena e cabocla, assim como do pequeno comércio local de farinha. 
(IBGE, 2009, p.111) 

Por fim, a região Sudeste nota-se a convivência de áreas de forte, média e 

pequena desigualdade na concentração de terras, que explica-se pela diversidade no 

modo como se deu historicamente a ocupação do território, mesclando "áreas de 

colonização europeia do Espírito Santo e Rio de Janeiro, com áreas de pequenos e 

médios estabelecimentos no sul de Minas Gerais" (IBGE, 2009, p.111). 
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Por outro lado, especialmente em São Paulo, é visível a existência de lavouras 

mecanizadas, como as de cana de açúcar laranja e café, que afastam o produtor com 

menor poder aquisitivo. Não obstante, observa-se o aumento substancial de 39,7%, 

dos estabelecimentos com menos de 10 hectares, na região, tendo havido drástica 

mudança na proporção de pequenas e grandes propriedades, que passaram de 

29,5% e 16,5% em 1985, para 41,2% e 11,6%, em 2006. (HOFFMAN; NEY, 2010, p. 

40). 

 

 

4 A AGRICULTURA FAMILIAR ENQUANTO ALTERNATIVA AO MODELO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL ATUAL  

 

4.1. A ASSUNÇÃO PELO BRASIL DO PAPEL DE POTÊNCIA 

AGROEXPORTADORA 

 

Após a explanação feita no capítulo dois, acerca da evolução da estrutura 

fundiária brasileira e sua situação atual, a partir das informações levantadas pelo 

Censo Agropecuário de 2006 e pela pesquisa realizada por Ney e Hoffman (2010), 

necessário se faz a busca de alternativas para a superação dessa situação, 

notadamente desigual. É o que se buscará no presente capítulo, que considerando as 

limitações inerentes a um trabalho de conclusão de curso irá focar na agricultura 

familiar, colocando-a como uma das possibilidades de alteração da estrutura fundiária 

brasileira atual e como parte da concepção de um novo projeto de desenvolvimento 

para o país, mas não sem antes, investigar o atual. 

A estrutura fundiária brasileira tal como configurada atualmente, tem sua 

origem histórica no processo de colonização brasileira, como pode ser verificado no 

capítulo primeiro. Também a concepção do Brasil enquanto país-empresa fornecedor 

de produtos agrícolas e minerais para a Europa, inicialmente, e após para todo o 

mundo, remonta o período colonial. (MENDONÇA, 2013, p.144). Comunga deste 

entendimentos Caio Prado Júnior: 

se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade, 
nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; 
mais tarde, ouro e diamante; depois algodão e, em seguida, café para 
o comércio europeu. (...) Este início cujo caráter manter-se-á 
dominante através dos séculos, da formação brasileira, gravar-se-à 
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profunda e totalmente nas feições e na vida do país. Particularmente 
na sua estrutura econômica. E prolongar-se-à até os nosso dias. 
(PRADO Jr., 1970 p. 23 apud MENDONÇA, 2013, p. 144) 

Conforme explicou Caio Prado Júnior, desde a origem do país, o Brasil assumiu 

o papel de fornecedor de produtos agrícolas ao exterior. Inicialmente, houve a 

imposição desta função ao Brasil, uma vez que esta era a função relegada às colônias, 

inseridas na dinâmica do pacto colonial. Entretanto, posteriormente, houve a opção 

política e econômica reiterada pela continuidade da assunção desta função, 

evidenciada pelas sucessivas políticas agrícolas voltadas preferencialmente para o 

mercado externo, que resultaram no fato de que durante quatro séculos o setor 

primário, foi o principal setor da economia brasileira. 

Essa opção de assunção do papel de país agroexportador será ratificada e 

intensificada no período denominado pós revolução verde, em que irá ocorrer a 

consolidação modelo produtivo do agronegócio no cenário internacional, 

primeiramente, e no Brasil, posteriormente. 

 

4.2. A "REVOLUÇÃO VERDE" E AGRONEGÓCIO COMO CONSOLIDADORES DO 

PAPEL DO BRASIL DE POTÊNCIA AGROEXPORTADORA 

 

Segundo Maria Luisa Rocha Fereira de Mendonça (2013), que dedicou-se na 

sua tese de doutorado ao estudo da construção do conceito de agronegócio, as 

origens da denominada "revolução verde" remontam a década de 30, período 

posterior à crise de 1929. Neste período, o governo americano adotou medidas para 

protecionistas, visando a restrição das importações, que incluíam o oferecimento de 

subsídios aos agricultores e a imposição de tarifas maiores aos produtos agrícolas 

importados, resultando na existência de excedente, que, com o apoio do governo 

estadunidense passou a ser exportado à outros países. (MENDONÇA, 2013, p. 98) 

No período posterior ao fim da segunda guerras mundial, as empresas que 

haviam fornecido armas químicas e veículo de guerras, utilizaram-se do seu 

conhecimento acumulado e das pesquisas já encaminhadas durante o período de 

guerra e passaram a produzir agrotóxicos e maquinário agrícola. Desta forma, 

enquanto o governo americano exportava, sobretudo, grãos, as empresas americanas 

do agronegócio também passaram a intensificar a exportação de capitais, inclusive, 
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com a implantação de subsidiárias em diversos países, conforme Mendonça (2013, p. 

98) 

Assim, segundo Welch: 

a "revolução verde" se constituiu como estratégia de 
internacionalização do modelo de agronegócio, que abrange a 
mecanização das fazendas e a intensificação do uso de agrotóxico, 
além da liberalização comercial patrocinada pelo Estado (WELCH, 
2005, p. apud MENDONÇA, 2013, p. 98). 

A revolução verde, disseminou-se pelo mundo a partir do ano de 1950, e no 

Brasil caracterizou-se sobretudo, pela " substituição de uma base essencialmente 

orgânica por técnicas dependentes de insumos químicos e industriais" (MENDONÇA, 

2013, p. 146). Esse fenômeno será especialmente consolidado da década de 60, 

quando os militares, estimularam a mecanização em grande escala, a partir da política 

de créditos subsidiados e também a utilização de agrotóxicos e fertilizantes, por meio 

da eliminação de barreira à importação de insumos químicos. 

Não obstante, conforme já dito, a principal consequência da adoção do 

agronegócio enquanto modo de produção da agricultura, para América Latina, e 

notadamente, para o Brasil, foi a "manutenção do papel exercido historicamente por 

países da região, como fornecedores de matérias primas a partir da demanda mundial, 

principalmente de países industrializados."(MENDONÇA. 2013, p. 68). Este papel é 

explicitado quando observa-se os números do agronegócio no Brasil, que demonstram 

a grande participação do agronegócio na cesta de exportação brasileira, e sua 

contribuição no Produto Interno Bruto e balança comercial, fazendo inconteste sua 

importância para a economia nacional. 

Segundo dados do Ministério da Agricultura de Maio de 2015, as exportações 

brasileiras do agronegócio somaram US$ 8,64 bilhões, tendo participação recorde de 

51,5% nas exportações brasileiras, sendo que o complexo soja foi o principal setor em 

termos de valor exportado. O PIB agropecuário – soma de todas as riquezas 

produzidas pelo país - chegou a R$ 263,6 bilhões em 2015, registrando crescimento 

de 1,8%, em relação a 2014 (0,4%), se destacando em relação a outros setores, que 

apresentaram que, como o da indústria (-6,2%) e de serviços (-2,7%). Ademais, o 

agronegócio brasileiro ganhou participação na economia do país em 2015, 

conquistando 23% de fatia no Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 
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Entretanto, embora seja evidente a importância do agronegócio para a 

economia, não se pode deixar de observar as suas consequências mais nefastas em 

diversos campos e seu alto custo social, que expõem as contradições da adoção 

desse modelo. 

 

4.3. AS CONSEQUÊNCIAS DA ADOÇÃO DO AGRONEGÓCIO COMO MODO DE 

PRODUÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO PAPEL DE PAÍS AGROEXPORTADOR  

 

A primeira das consequências maléficas da adoção do agronegócio como modo 

de produção foi a manutenção e acentuação da estrutura fundiária desigual e 

concentradora. Isto porque, as commodities, sobretudos os agrocombustíveis e a soja, 

têm como centros produtivos os latifúndios monocultores, favorecendo a manutenção 

de grandes extensões de terras em poder das oligarquias rurais. 

Este fenômeno é especialmente visível no estudo realizado por Hoffman e Ney 

(2010, p. 29), segundo o qual, os dado do PNAD revelam que em 2008, "a área média 

de 235,5 ha ocupada pelos agricultores residentes no Centro-Oeste é 4,7 vezes 

superior à área média de 50,5 ha no Brasil", evidenciando a concentração fundiária 

da região, sendo o centro-oeste, a única região a apresentar uma tendência nítida de 

crescimento do índice de Gini para a distribuição da terra, que denota o aumento da 

desigualdade fundiária, fatos que o próprio IBGE (2009, p. 110) atribui à produção de 

grãos em larga escala e expansão de áreas das fronteiras agrícolas na região. 

Além disso, a adoção do modo de produção do agronegócio na agricultura 

também trouxe como consequência no campo social a acentuação do êxodo rural, e 

por conseguinte, o aumento do inchaço das cidades, o aumento do desemprego dos 

trabalhadores rurais, a precarização das relações de trabalho, notadamente, em razão 

da sua sazonalidade, e a desterritorialização da agricultura familiar, que muitas vezes 

não consegue resistir frente à expansão das grandes propriedades monocultoras. 

No campo econômico, algumas das consequência prejudiciais são: a sujeição 

ao mercado internacional e suas oscilações, que dita o preço das commodities, sobre 

o qual o Brasil tem pouca influência, diminuindo a autonomia do país quanto às 

políticas do setor, o que também se dá em razão da influência (motivada pela 

dependência dos agricultores), exercida pelas multinacionais produtoras de 

agrotóxicos, sementes, fertilizantes e maquinário agrícola, muitas vezes organizadas 

em forma de oligopólio, responsáveis também pelo deslocamento dos espaços 
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decisórios para a esfera internacional, e ainda, a perda da soberania alimentar, o 

aumento da dependência da importação de produtos destinados à alimentação 

humana, além do risco da ocorrência da desindustrialização, quando uma 

determinada commoditie assume uma importância muito grande entre os produtos de 

exportação, como alguns economistas vislumbram que possa ocorrer com a soja, no 

Brasil. 

Por fim, há as consequências negativas também no campo ambiental, que 

dizem respeito à forma predatória da agricultura, que avança sobre o meio natural 

intocado, utiliza-se de agrotóxicos, sendo o Brasil o maior consumidor mundial de 

agrotóxicos, atualmente, bem como, a utilização de sementes transgênicas, a perda 

da biodiversidade natural e cultivada, a degradação do solo, a diminuição e 

contaminação das águas, a destruição de paisagens, a erosão e os riscos de 

desertificação. 

Assim, em que pese a importância econômica do agronegócio, diante das 

diversas consequências negativas demonstradas, nas áreas social, econômica e 

ambiental, trazidas pela adoção do agronegócio como modelo produtivo e da 

assunção, pelo Brasil, do papel de grande exportador de commodities, faz-se 

necessário repensar não só o papel e a forma de atuação do Estado, que tem sido o 

grande financiador desse modelo3, como também o modelo de desenvolvimento, 

especialmente rural, até então adotado. 

Deve-se ter em vista, que o conceito de desenvolvimento não pode restringir-

se apenas ao sentido de crescimento econômico, mas deve agregar a noção de 

sustentabilidade ambiental, social e cultural, democracia, qualidade de vida, interesse 

público e social, dignidade da pessoa humana e função social da propriedade, 

estimulando fortalecimento do mercado interno, com distribuição de renda e redução 

das desigualdades, elementos estes que não tem sido considerados no modelo de 

desenvolvimento atual, altamente excludente e desigual. 

Desse modo, em razão das limitações inerentes a um trabalho de conclusão de 

curso, que torna inviável a formulação de um novo modelo de desenvolvimento, pelo 

necessidade de conhecimentos multidisciplinares, que extrapolam o curso de Direito, 

e a impossibilidade do esgotamento das variáveis que devem ser consideradas nesse 

                                                           
3 O Plano Agricultura e Pecuária 2016/2017 destinará R$ 185 bilhões de crédito aos produtores rurais brasileiros investirem em custeio e 

comercialização. Trata-se de linha de financiamento destinada ao médio e grande produtor. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Disponível em: < 

http://www.agricultura.gov.br/pap > Acesso em: 28/10/2016. 
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novo plano, optou-se por abordar a agricultura familiar enquanto elemento que deve, 

necessariamente, fazer parte desse novo modelo de desenvolvimento, tendo em vista 

os aspectos positivos, especialmente quanto à estrutura fundiária e soberania 

alimentar, e ainda, congruentes ao conceito holístico de desenvolvimento adotado por 

este trabalho, que a agricultura familiar tem demonstrado no cenário brasileiro. 

 

4.4. O CONCEITO DE AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL 

 

Primeiramente, faz-se a explicação do conceito da agricultura familiar, a fim de 

delimitar-se a abrangência e também para entender exatamente do que se trata o 

objeto a ser estudado no presente capítulo. 

Na doutrina não há unidade quanto à definição de agricultura familiar. Alguns 

autores consideram que a modernização da agricultura familiar e o emprego 

tecnológico, teria a descaracterizado, originando uma nova categoria, que não guarda 

qualquer relação com a agricultura camponesa. Por outro lado, outros autores 

entendem a agricultura familiar como um conceito em evolução, que teria suas origens 

na agricultura camponesa, sem romper completamente com a sua tradição, mas 

adaptando-se às exigências do momento presente. (ATALFIN, p. 1-2). Nesse cenário, 

diante da falta de unicidade quanto ao conceito doutrinário de agricultura familiar, 

adotaremos o conceito legal, instituído pela Lei.11.326, de 24 de julho de 2006. 

No Brasil, houve um longo caminho até que se chegasse no conceito de 

agricultura familiar delineado pelo marco legal atual. A origem recente do conceito 

remonta o ano de 1964, no qual o Estatuto da Terra, em seu artigo 4º, ao atribuir 

prioridade à constituição de propriedade familiar, a definiu como sendo: 

imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua 
família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a 
subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima 
fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho 
com a ajuda de terceiros. (art. 4.º, II, da Lei nº 4 504/1964) (DEL 
GROSSI ; MARQUES, 2015, p. 15 apud FRANÇA; MARQUES; DEL 
GROSSI, 2016, p. 36) 

Posteriormente, a Constituição de 1988, estabeleceu um tratamento 

diferenciado para as unidades familiares, protegendo a pequena propriedade rural, 

desde que trabalhada pela família, de penhora para pagamento e de débitos 

decorrentes de sua atividade produtiva e estabelecendo que o Estado deverá dispor 
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sobre os meios para financiar o desenvolvimento dessas unidades familiares, 

conforme art. 5.º, XXVI da Constituição Federal. 

 Ademais, a Constituição as excluiu da desapropriação para fins de reforma 

agrária (CF, art. 185, I), e estabeleceu um "tratamento diferenciado na Previdência 

Social aos trabalhadores rurais de ambos os sexos que exerciam suas atividades em 

“regime de economia familiar”, sem empregados permanentes, independentemente 

da condição legal em relação à terra. (CF, arts. 195, § 8.º, e 201, § 7.º, II)" (FRANÇA; 

MARQUES; DEL GROSSI, 2016, p. 36). 

Em 1996 foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf ), visando o oferecimento de linhas de créditos destinados ao custeio 

ou investimento em projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores 

familiares. O Art. 2.º, I, da Resolução Bacen nº 2 191, de 1995, foi o responsável, à 

época, por delimitar o conceito de agricultor familiar para fins do PRONAF, o fazendo 

com base nas seguintes condições: 

i) que explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 
arrendatário, comodatário, parceiro, concessionário do Programa de 
Reforma Agrária ou permissionário de áreas públicas; ii) que tenha o 
trabalho familiar como predominante na exploração do 
estabelecimento, utilizando mão de obra de terceiros de acordo com 
as exigências sazonais da atividade agropecuária, podendo manter 
empregados permanentes em número menor que o de pessoas da 
família ocupadas com o empreendimento familiar; iii) que não detenha, 
a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais; iv)que, no 
mínimo, 50% de sua renda bruta anual seja proveniente da exploração 
agropecuária ou extrativa; v) que resida na propriedade ou em 
aglomerado urbano ou rural próximos. (FRANÇA; MARQUES; DEL 

GROSSI, 2016, p. 38). 

Posteriormente, o conceito de agricultor familiar para fins de enquadramento 

ao PRONAF, foi alterado sucessivamente, até mesmo para que se tornasse mais 

abrangente. Atualmente, o conceito legal de agricultura familiar é aquele instituído 

pela Lei da Agricultura Familiar (Lei nº 11 326/2006), que estabeleceu as diretrizes 

para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais, considerando agricultor familiar é aquele que pratica atividades no 

meio rural e que cumpre os seguintes quesitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que quatro módulos 
fiscais; II - utilize, predominantemente mão de obra da própria família 
nas atividades do seu estabelecimento ou empreendimento; III tenha 
percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma 
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definida pelo Poder Executivo IV - dirija seu estabelecimento ou 
empreendimento com sua família. (art. 3º da Lei nº 11 326/2006). 

Ademais, "reconhecendo a diversidade de atividades rurais e a diversidade 

socioeconômica da agricultura familiar" (FRANÇA; MARQUES; DEL GROSSI, 2016, 

p. 39), a lei incluiu entre os seus beneficiários os pescadores artesanais, extrativistas, 

silvicultores e ribeirinhos, aquicultores, povos indígenas, remanescentes de quilombos 

rurais e demais povos e comunidades tradicionais, conforme § 2º, do art. 3º da Lei nº 

11 326/2006. 

 

4.5. A EVOLUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL 

 

Assim como o conceito de agricultura familiar foi sendo alterado ao longo do 

tempo, em um processo cumulativo de construção do seu significado, também os 

mecanismos de fomento da agricultura familiar foram se consolidando ao longo do 

tempo, na medida da sensibilidade governamental à temática, da disponibilidade 

financeira, a também pela pressão exercida por inúmeros segmentos sociais do meio 

rural. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

criado em 1995, foi o primeiro instrumento nacional de política agrícola que, tendo em 

vista a dificuldade do acesso ao crédito pelos agricultores familiares, que 

anteriormente ao PRONAF estavam sujeitos às mesmas condições (valor do juros, 

condições de empréstimo, burocracia) que os grandes e médios produtores, criou uma 

oferta de financiamento diferenciado , destinado a atender as necessidades 

específicas dos agricultores familiares. (FRANÇA; MARQUES; DEL GROSSI, 2016, 

p. 53) 

Em um primeiro momento, o PRONAF se constituiu "como uma linha de crédito 

para o financiamento da produção da agricultura familiar, com operações de custeio e 

investimento, melhorias em infraestrutura comunitária, com a obrigatoriedade de 

adesão ao seguro então existente, o Proagro" (FRANÇA; MARQUES; DEL GROSSI, 

2016, p. 54). Entretanto, em 1996, ele se tornou mais abrangente, tornando-se um 

programa, que previa outras formas de fomento à agricultura familiar tais como a 

pesquisa, aperfeiçoamento profissional, difusão de tecnologia, mas essas 

abrangência diminuiu, restringindo-se ao programa de crédito uma vez que outras 

políticas destinada à agricultura familiar foram tomando forma. 
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Segundo França, Marques e Del Grossi : 

A execução operacional do Pronaf é coordenada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) (atualmente, Secretaria da 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, subordinada à 
Casa Civil) , em parceria com o Ministério da Fazenda (MF) e os 
bancos oficiais (empresas de economia mista controladas pelo 
governo federal), Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste (BNB) e 
Banco da Amazônia (BASA). (FRANÇA; MARQUES; DEL GROSSI, 
2016, p. 55) 

Ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (atual Secretaria da Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário, subordinada à Casa Civil) incumbe elaborar 

todas as condições para o funcionamento do PRONAF (taxa de juros, limites de 

crédito, fontes, etc), que será submetido ao Conselho Monetário Nacional, que redigirá 

resolução, que uma vez aprovada será publicada pelo Banco Central. (MULLER; 

SANCHES, 2014, p. 426 apud FRANÇA; MARQUES; DEL GROSSI, 2016, p. 55) 

Foi a partir do ano de 2003 que intensificam-se as mudanças no PRONAF, 

adaptando-o cada vez mais às peculiaridades inerentes à agricultura familiar, através 

da sua simplificação e adequação das taxas de juros, ampliação da sua abrangência 

e de destinação de recursos e especialização e diversificação das linhas de créditos. 

Segundo França, Marque e Del Grossi (2016, p. 56) a expansão do PRONAF 

só foi possível em razão da concomitância com o surgimento e articulação de outros 

programas de política agrícola e desenvolvimento rural, quais sejam Programa de 

Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa de Organização Produtiva 

da Mulheres Rurais; e o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios 

Rurais, entre outros. (FRANÇA; MARQUES; DEL GROSSI, 2016, p. 56) 

Os destinatário do PRONAF são aqueles que atendem aos critérios da Lei nº 

11 326/2006, além de grupos especiais. A identificação dos beneficiários do PRONAF 

é feito por meio da Declaração de Aptidão o Pronaf (DAP), que é documento 

obrigatório para o ingresso no programa e possibilita, além do enquadramento da 

família dentre os grupos assistidos pelo programa, o acesso à Secretaria de 

Agricultura Familiar - SAF - como a compra direta, a comercialização de matéria prima 

do Biodiesel entre outras. 

Atualmente, o PRONAF conta 16 linhas de créditos, com foco na produção de 

alimentos (PRONAF Mais Alimentos), em projetos agroflorestais e extrativistas 

(PRONAF FLORESTA), nos jovens (PRONAF JOVEM), na reforma agraria (PRONAF 

investimento para a reforma agrária; PRONAF custeio da reforma agrária; PRONAF 



51 
 

Microcrédito da Reforma Agrária, na agricultura orgânica (Pronaf Agroecologia), no 

meio ambiente (PRONAF ECO) e nas mulheres (PRONAF mulher). 

Merece destaque, dentre outros programas destinados à agricultura familiar, 

que não serão esgotados neste trabalho, o Programa Mais Alimentos, que no auge da 

crise internacional, no ano de 2008, e da elevação do preço dos alimentos foi lançado 

com o objetivo de "de aumentar a produtividade da agricultura familiar e, assim, 

ampliar a oferta de alimentos". (FRANÇA; MARQUES; DEL GROSSI, 2016, p. 65). 

Segundo França, Marques e Del Grossi o programa: 

apostou na combinação do investimento de longo prazo em 
infraestrutura produtiva, acesso a conhecimento e tecnologias e 
reformulações na política de abastecimento, que resultaram nas três 
áreas do programa: mais investimento, mais tecnologia e mais 
mercados. (FRANÇA; MARQUES; DEL GROSSI, 2016, p. 65) 

O Programa assume especial importância por objetivar o aumento da oferta de 

gêneros alimentícios, favorecendo a diminuição dos preços, da dependência do 

mercado externo, promovendo a segurança e soberania alimentar, no contexto de um 

país reconhecido como grande produtor de produtos voltados à exportação, em 

detrimento de produtos de consumo alimentar. 

Ademais, tem como mérito expor a dupla participação da agricultura familiar no 

crescimento do mercado interno, uma como produtora atendendo à demanda 

crescente por alimentos, e outra, em contribuindo com o setor industrial, como 

consumidora de máquinas e equipamentos, reduzindo os riscos da 

desindustrialização, especialmente, em um momento de crise econômica. (FRANÇA; 

MARQUES; DEL GROSSI, 2016, p. 66). 

Também merece destaque o Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar (PAA), lançado n ano de 2003, com o objetivo de "canalizar o 

poder de compra do Estado para adquirir alimentos diretamente da agricultura familiar 

e destiná-los a populações em situação de insegurança alimentar e nutricional" 

(TAKAGI; SANCHES; GRAZIANO DA SILVA, 2014, p. 28 apud FRANÇA; MARQUES; 

DEL GROSSI, 2016, p. 119). Desse modo consegue-se, simultaneamente, aumentar 

a demanda dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares, estimulando sua 

produção e incrementando sua renda e aumentar o consumo e a nutrição dos mais 

pobres. Para tanto, foi necessário integrar as políticas agrícolas destinadas aos 

agricultores familiares e as políticas socioassistenciais. 
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O programa já conta com 13 anos. Segundo dados do extinto Ministério do 

Desenvolvimento Agrário: 

Em 2003, a execução do programa contou com a participação de 42 
077 agricultores; as operações totalizaram USD 144 milhões e 135 
toneladas de alimentos. Atualmente, são 200 mil unidades familiares 
e 4 mil organizações econômicas (associações e cooperativas) 
ofertando alimentos em mais de 3 mil municípios; 20 milhões de 
pessoas atendidas por 23 mil instituições da rede socioassistencial e 
educacional; e mais de 3 mil tipos de alimentos (frutas, verduras, 
legumes, feijão, arroz, carnes, leite, farinhas, etc.). (MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO apud FRANÇA; MARQUES; DEL 
GROSSI,2016, p.124): 

Segundo dados da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário na Safra de 2015/2016 os agricultores familiares brasileiros 

contrataram 22,1 bilhões de crédito para financiar a produção. Se contabilizado os 21 

anos de programa foram disponibilizados R$ 160 bilhões em crédito e 27 milhões de 

contratos realizados em todo país, com uma inadimplência abaixo de 1%. 

Para a safra de 2016/2017 os produtores contarão com R$ 30 bilhões para 

investimento e custeio da unidade produtiva, e haverá a redução dos juros de 5,5% 

para 2,5% aos agricultores que produzem alimentos que compõem os índices da 

inflação, tais como, arroz, feijão, café, batata e trigo, mandioca, entre outros. Também 

se encaixam nessas condições a apicultura, a piscicultura e a criação de ovinos e 

caprinos. 

Não obstante, embora se possa observar o crescimento do investimento da 

agricultura familiar, ele ainda é ínfimo se comparado ao investimento da agricultura 

não familiar, para a qual será destinado, para a safra de 2016/2017,R$ 185 bilhões de 

crédito aos produtores rurais brasileiros investirem em custeio e comercialização. 

 

4.6. O ESTÁGIO ATUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL: PRINCIPAIS 

DADOS DO CENSO AGROPECUÁRIO 2006 

 

O Censo Agropecuário de 2006, além colher e divulgar os dados relativos à 

estrutura fundiária brasileira, inovou ao apresentar o caderno temático "Agricultura 

Familiar: Primeiros Resultados”, trazendo, pela primeira vez, dados estatísticos 

oficiais sobre a agricultura familiar no Brasil. Com base nesses dados, Caio Galvão 

de França, Mauro Eduardo del Grossi e Vicente P. M. de Azevedo Marques, 
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produziram o estudo intitulado "O Censo agropecuário de 2006 e agricultura familiar 

no Brasil", publicado no ano de 2009, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o 

qual será utilizado como base teórica para a presente seção. 

O primeiro dado trazido pelos autores, diz respeito ao aumento da produção e 

da área plantada, comparativamente ao ano de 1995/1996, quando realizou-se o 

censo agropecuário anterior ao de 2006. Eles afirmam que "entre os grãos a área 

plantada passou de 37 milhões na safra 95/96 para 46,2 milhões de hectares na safra 

2006/2007 (aumento de 25%). A produção aumentou de 73,6 milhões para 131,7 

milhões de toneladas neste mesmo período (variação de 79%)", (FRANÇA; DEL 

GROSSI; MARQUES, 2009, p.13). 

Os autores creditam os aumentos verificados, sobretudo, às culturas da soja, 

"cuja área plantada praticamente duplicou, passando de 10,7 milhões em 95/96 para 

20,7 milhões de hectares em 06/07" e da cana de açúcar, "com área plantada de 4,6 

milhões de hectares em 1995 e 6,4 milhões em 2006." (FRANÇA; DEL GROSSI; 

MARQUES, 2009, p.13). Importante notar, que estes são dados iniciais gerais, que 

não dizem respeito à agricultura familiar, e que tratam-se dos dois principais produtos 

de exportação, a cana, especificamente, na forma de agrocombustível. 

No que tange a estrutura fundiária, os autores concluem, a partir da avaliação 

do percentual que representam os estabelecimentos familiares (84,4%) em face do 

número total de estabelecimentos (4.367.902), e da área que ocupam os 

estabelecimentos familiares (24,3%) no universo da área total dos estabelecimentos, 

que a estrutura agrária é fortemente concentrada no país, uma vez que "os 

estabelecimentos não familiares, apesar de representarem 15,6% do total dos 

estabelecimentos, ocupavam 75,7% da área ocupada". Além disso, "A área média dos 

estabelecimentos familiares era de 18,37 ha, e a dos não familiares, de 309,18 ha" 

(FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES, 2009, p.20). 

Entretanto, sem desconsiderar o aspecto concentrador da estrutura agrária 

brasileira, importante destacar, que se forem consideradas apenas as áreas 

aproveitáveis para a lavoura e pecuária dos estabelecimentos, há um e aumento da 

participação da área dos estabelecimentos familiares no total, posto que "a área total 

aproveitável no Brasil seria de 269,0 milhões de hectares, dos quais 68,7 milhões em 

estabelecimentos familiares (25,5%) e 200,3 milhões em estabelecimentos não 

familiares (74,5%)." (FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES, 2009, p.23). 
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Ademais, utilizando-se de dados da FAO e do INCRA, já que não havia dados 

do IBGE anteriores aos de 2006 relativamente à agricultura familiar, os autores 

concluem que houve um aumento do número de estabelecimentos familiares, embora 

também tenha havido uma diminuição de 1% da área por eles ocupadas. Segundo 

eles: 

Em 1995/96, o estudo FAO/INCRA identificou 4.139.369 
estabelecimentos familiares ocupando 107.768.450 ha no Brasil. Em 
2006, tabulações especiais do IBGE seguindo este mesmo critério 
apontaram a existência de 4.551.967 estabelecimentos em 
106.761.753 ha. Isto revela 412.598 novas unidades de produção, ou 
10% a mais que na pesquisa anterior. (FRANÇA; DEL GROSSI; 
MARQUES, 2009, p.21) 

No que se refere à utilização da terra, considerando as áreas aproveitáveis, no 

caso da agricultura familiar, as pastagens ocupam 53,0% da área, as lavouras 25,7% 

e as matas (inclusive sistemas agroflorestais e exclusive as dedicadas à preservação 

permanente), 20,5%, enquanto na agricultura não familiar, estas proporções seriam 

de 61,1%, 21,1% e 17,1%, respectivamente, o que estaria a indicar a maior 

participação das matas na área aproveitável dos estabelecimentos familiares, do que 

nos não familiares. (FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES, 2009, p.25-26). 

No tocante à produção vegetal e animal, a agricultura familiar assume um papel 

determinante na produção de alimentos, conforme demonstrado pela tabela abaixo, 

se fazendo importante para a segurança alimentar, para o mercado interno, e 

ainda,  para a manutenção da balança comercial favorável, uma vez que para que ela 

assim se mantenha, "não basta apenas exportar bastante,  mas também, ao mesmo 

tempo, importar muito pouco, o que é propiciado pelo suprimento ao mercado interno 

feito pela agricultura familiar." (FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES, 2009, p.15). 
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Tabela 3 - Participação da agricultura familiar na produção de alimentos no 
Brasil em 2006 

 

Censo agropecuário 2006  
 

Já quanto à produtividade média da agricultura familiar, a tabela abaixo, que 

compara a produtividade média dos estabelecimentos não familiares, no Brasil, nos 

anos de 1985, 1995/96, 2006 com a produtividade média da agricultura familiar no ano 

de 2006, demonstra "um comportamento variável das produtividades da agricultura 

familiar", mas sobretudo, revela "o potencial de rápido acréscimo de produtividade da 

agricultura familiar. (FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES, 2009, p.28). 

 

Tabela 4 - Área dos estabelecimentos rurais, segundo os estratos de área. 
Brasil, 1985/2006 

 
 

Assim, concluem os autores, que "quando devidamente apoiada por políticas 

públicas, dirigidas especificamente para este aspecto, a agricultura familiar tem 

condições de ter rápidos acréscimos de produtividade e da produção total de 

alimentos." (FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES, 2009, p.28). 

Por fim, os dados estatísticos relativos à agricultura familiar, embora, por serem 

os primeiros do assunto a serem produzidos pelo IBGE, e não terem comparativos 

dos anos anteriores, precisam ser melhor estudados, na busca da compreensão sobre 
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o que eles revelam a respeito de processos e econômicos e sociais mais 

amplos. (FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES, 2009, p.38).  

Entretanto, os primeiros dados já são capazes de demonstrar a capacidade 

produtiva da agricultura familiar, especialmente, se apoiadas por políticas públicas 

específicas, e sua potencialidade de participação em um novo projeto de 

desenvolvimento nacional. 

 

4.7. A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL 

 

Ao longo deste capítulo podemos investigar, no que toca à agricultura familiar, 

que desde a Constituição de 1988, ela vem passando por um processo de "crescente 

reconhecimento por parte do Estado, informada por uma trajetória de lutas sociais e 

de debates acadêmicos" (FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES, 2009, p.38). 

Este processo, partiu da criação e aprimoramento do conceito de agricultura 

familiar, passou pela criação de linhas de crédito específicas para a agricultura 

familiar, até chegar aos dias atuais, no qual já é possível  notar a existência, de, para 

além de linhas de créditos, 15 no total, que encampam a diversidade de universos 

reunidos sob a denominação de agricultura familiar, de programas integrados que se 

destinam, desde o acesso e à efetivação de direitos fundamentais básicos, através de 

transferência de renda, até ao fomento e aperfeiçoamento profissional do agricultor, à 

melhoria de sua infraestrutura de trabalho, com estímulo à agregação de tecnologia, 

que estruturam o cooperativismo e sistema de economia solidária na agricultura 

familiar, e por fim, que após auxiliarem nas etapas do processo produtivos, garantem 

a aquisição de alimentos da agricultura familiar, inclusive, através do estímulo à sua 

destinação à alimentação escolar. 

Também chegou-se ao estágio, em que pela primeira vez, se fez possível a 

coleta de dados estatísticos relativos à agricultura familiar, que foram capazes de 

demonstrar além das suas potencialidades, a sua importância real, que será melhor 

abordada a seguir, sem a pretensão de esgotar todas elas. 

A face mais perceptível da importância da agricultura familiar está na sua 

relação com a segurança alimentar, residente no fato de que a agricultura familiar é 

grande responsável pela produção e disponibilidade de alimentos no Brasil. Os 

alimentos que constituem a base da dieta brasileira contam com forte contribuição da 

agricultura familiar em sua produção, como explicitado pela tabela 3, neste capítulo. 
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Nesse sentido, imprescindível notar a contribuição da agricultura familiar para 

a manutenção da balança comercial favorável, uma vez que ao produzir grande parte 

dos alimentos consumidos pelo mercado interno, ela é responsável pela redução das 

importações, bem como, pela diminuição da dependência do mercado externo, no que 

tange aos alimentos. 

Ademais, conforme depreende-se da análise dos produtos produzidos pela 

agricultura familiar, ela contribui para a diversidade de culturas, distanciando-se da 

lógica monocultora dos latifúndios voltados à exportação. 

Além disso, também há indícios, como a participação das matas nas áreas 

aproveitáveis dos estabelecimentos familiares, que a agricultura familiar seria mais 

receptiva à apropriação e utilização sustentável dos recursos naturais, o que é 

reafirmado pelas diversas linhas de crédito voltados para o cultivo de orgânicos, 

sistemas agroflorestais, e de outras técnicas ambientalmente adequadas, existente 

para a agricultura familiar. 

No aspecto social, a maior contribuição da agricultura familiar, reside na 

geração de renda para o campo, com a diminuição da pobreza nesse ambiente, e a 

consequente diminuição da desigualdade entre o campo e a cidade, reduzindo o 

êxodo rural, e os inchaços das cidades. 

Por fim, no que tange à estrutura agrária, a agricultura familiar também traz 

grandes contribuições, uma vez que o próprio conceito de agricultura, conforme a lei 

nº 11.326/2006, traz intrínseco a limitação do tamanho da propriedade, de modo que 

ao quebrar a lógica histórica de constituição de latifúndios, a agricultura familiar já 

estaria a auxiliar no processo de redução da desigualdade e desconcentração 

fundiária. 

Ademais, reforma agrária, principal instrumento de concretização da 

transformação da estrutura fundiária, sozinha, não é condição suficiente para o 

desenvolvimento das família assentadas e do meio rural, sendo a agricultura familiar, 

apoiadas pelas políticas públicas adequadas, meio hábil a promover este 

desenvolvimento, em complementariedade com a reforma agrária. 

Por todos os motivos acima elencados, é que elegeu-se, no presente trabalho, 

a agricultura familiar como elemento essencial que deve constar do um novo modelo 

de desenvolvimento, especialmente rural, que seja capaz de entre outros objetivos, 

alterar a estrutura fundiária brasileira, historicamente forjada e reproduzida até os dias 

atuais, como este trabalho buscou demonstrar. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Através do presente trabalho buscou-se realizar uma análise da distribuição de 

terras no Brasil, colocando a agricultura familiar como instrumento de mudança da 

estrutura fundiária atual, elegendo-a como importante elemento integrante de um novo 

projeto de desenvolvimento rural. 

No capítulo um pôde-se investigar as origens históricas da configuração atual 

da estrutura fundiária brasileira. O fato do Brasil ter-se constituído originariamente, 

como colônia, submetida à Portugal, que o colonizou por meio de capitania 

hereditárias, o transferiu o modelo das sesmarias, o integrou ao pacto colonial na 

condição de fornecedor de matéria prima à metrópole, e ainda, instituiu o cultivo da 

cana de açúcar como principal atividade econômica, tendo como unidade produtiva o 

latifúndio monocultor, tornou a estrutura fundiária brasileira, de início concentrada. 

Os ciclos econômicos seguintes seguido não fizeram, se não, reproduzir a 

estrutura fundiária concentradora, inaugurada pelas capitanias hereditárias até 

culminar na constituição dos latifúndios monocultores, perpetuados ao longo da 

história nacional. Na república, ocorre a convergência do poder econômico com o 

poder político, de modo que os coronéis além ditar os rumos do país, têm assegurado 

os seus privilégios, especialmente no que toca à terra, e protegidos os seus 

interesses. Se antes os latifúndios eram explorados pela mão de obra indígena e 

escrava passam a ser explorados pelos imigrantes, que terão dificultado seu acesso 

à terra, senão para o trabalho nas grandes fazendas, especialmente de café, 

mantendo-se a estrutura fundiária concentradora e desigual intocada. 

No final do século XIX e início do século XX, especialmente após a crise do 

café, muitos dos cafeicultores buscaram novas alternativas produtivas, passando a 

utilizar pelo dinheiro acumulado no ciclo do café e de sua infraestrutura para iniciar o 

processo de industrialização no Brasil, que seria impulsionado nos anos e governos 

seguintes, especialmente aqueles de cunho desenvolvimentistas, como Getúlio 

Vargas, Juscelino Kubitschek, entre outros. Nesse cenário as atividades agropecuária 

ficaram em segundo plano, sendo vistas como meras "externalidades do processo de 

industrialização, limitando-se à transferir renda, liberar mão-de-obra e, ao mesmo 

tempo, constituir mercado para aquele processo. 

Durante a ditadura militar, a atenção ao campo foi retomada, para, sob o 

discurso da reforma agrária, promover-se a sua "modernização conservadora". Este 



59 
 

processo de modernização abriu espaço para o agronegócio, que irá reafirmar o 

latifúndio monocultor como unidade produtiva, embora, não através da agricultura 

extensiva, mas com alto emprego tecnológico, de agrotóxicos e fertilizantes 

industrializados, bem como a estrutura concentradora e o papel do Brasil como 

fornecedor de commodities ao mercado internacional, conforme apontado no capítulo 

três, primeira parte. Assim, na ditadura, a estrutura fundiária concentrada é reforçada 

com políticas agrícolas modernizadoras do latifúndio. 

O advento da Constituição de 1988, por sua vez, inclusive devido ao ambiente 

fragmentado de sua aprovação, campo de disputas políticas, que incluía o poder 

histórico dos ruralistas, fortemente presente na constituinte, embora tenho consagrado 

a função social da propriedade, destinado um capítulo à reforma agrária, previstos 

diversas modalidades de desapropriação, inclusive para fins de reforma agrária, vetou 

a desapropriação de propriedades produtivas, e na prática ordinarizou os critérios de 

aferição de produtividade da propriedade, determinantes para sua desapropriação, 

viabilizando a utilização, até os dias atuais, de um índice de produtividade que remonta 

à década de 70. 

A partir deste histórico, os dados relativos à estrutura agrária atual, trazidos à 

público pelo Censo Agropecuário de 2006, realizado pelo IBGE, bem como pelo 

estudo realizado por Rodolfo Hoffmann e Marlon Gomes Ney, abordados no capítulo 

dois deste trabalho, não podem ser vistos com surpresa, mas apenas, como uma 

consequência lógica e previsível do tratamento que o Brasil reiteradamente vem 

dispensando à questão agrária. 

Em síntese, os dados do Censo Agropecuário 2006, e os estudos de Hoffman 

e Ney, realizados a partir deles e dos dados da PNAD, demonstram uma tendência à 

manutenção da desigualdade fundiária, inclusive comparando-se com o Censo 

Agropecuário de 1995/96, representada pela estabilidade do índice Gini em torno de 

0,865 (HOFFMAN; NEY, 2010, p.45), valor bastante próximo de 1, indicativo da 

elevada desigualdade da estrutura fundiária brasileira. 

Os dados da PNAD, analisados por Ney e Hoffman, confirmam a elevada 

desigualdade na distribuição da posse da terra e sua forte estabilidade. Assim, 

segundo os pesquisadores: 

Em 2008, o índice de Gini da distribuição da terra é de 0,857, 
sendo a proporção da área total ocupada pelos 50% menores 
empreendimentos agrícolas igual a 2,2%, ao passo que os 10% 
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5% e 1% maiores empreendimentos se apropriam, 
respectivamente, de 79,4%, 69,1% e 41,9% da área total. Os 
coeficientes de correlação entre o tempo e os índices de Gini e 
de Atkinson, de 0,073 e 0,008, respectivamente, são, por sua 
vez,  muito baixos e não possuem significância estatística, 
indicando que não há tendência à  mudança na estrutura 
fundiária do país. (Ney; Hoffman, 2010, p. 45)  

Ademais, embora tenha havido a diminuição da área média das propriedades 

rurais, ela está ligada ao aumento do número de pequenos estabelecimentos, que por 

sua vez, por não terem tido sua ocorrência confirmada pelos dados da PNAD, 

pesquisa por amostra nos domicílios no qual o agricultor só entrevistado quando tem 

como atividade única ou principal a agricultura, indicam que esta expansão se deve 

ao aumento de números de chácaras e sítios para lazer  e moradia de trabalhadores 

urbanos e não depende da agricultura para sobreviver. (HOFFMAN; NEY, 2010, p.46) 

Por fim, imperioso destacar que "todas as grandes regiões brasileiras 

apresentam uma alta desigualdade na distribuição  da posse da terra" e que, apesar 

da Região Nordeste se destaca como a região com a estrutura fundiária mais desigual, 

sendo a única em que todos os estados apresentam índice Gini superior 0,8,as duas 

regiões que mostram tendência ao crescimento da desigualdade fundiária, são as 

regiões Centro-Oeste e Sul, sendo que não região Centro-oeste esta tendência é 

atribuída à expansão das fronteiras agrícolas destinadas à produção de soja, 

sobretudo. 

Nesse cenário, de reprodução de uma estrutura fundiária historicamente 

forjada, viu-se a necessidade de adoção de um novo modelo de desenvolvimento, 

especialmente no meio rural, que fosse capaz de mudar radicalmente a estrutura 

fundiária atual, e cujo objetivo não seja apenas o crescimento econômico, mas que 

agregue a noção de sustentabilidade ambiental, social e cultural, democracia, 

qualidade de vida, interesse público e social, dignidade da pessoa humana e função 

social da propriedade, estimulando fortalecimento do mercado interno, com 

distribuição de renda e redução das desigualdades, elementos estes que não tem sido 

considerados no modelo de desenvolvimento atual, altamente excludente e desigual. 

Entretanto, em razão das limitações inerente a um trabalho de conclusão de 

curso, e da complexidade dos conhecimentos interdisciplinares que a elaboração de 

um plano de desenvolvimento requer, optou-se pela escolha de um dos elementos 
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que reputou-se como essencial ao plano de desenvolvimento. Assim, elegeu-se a 

agricultura familiar como objeto de pesquisa do capítulo três. 

No capítulo três foi possível verificar que a regulamentação e a criação de 

políticas públicas voltadas ao incremento da agricultura familiar são fenômenos 

recentes. O próprio conceito de agricultura familiar só foi legalmente estabelecido no 

ano de 2006, pela lei nº 11. 326, que também estabeleceu diretrizes para a formulação 

da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, 

muito embora já houvesse sido feito referência à agricultura familiar no Estatuto da 

Terra e na Constituição Federal de 1988. 

No que tange às políticas públicas voltadas especificamente à agricultura 

familiar, a primeira delas foi o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), criada em 1995. Em um primeiro momento ela consistiu em uma linha de 

crédito diferenciada, com acesso, juros e demais condições compatíveis com as 

necessidades da agricultura familiar. Ao longo do tempo, com o aprimoramento da 

experiência, pressão dos movimentos rurais organizados e governos mais sensíveis 

às questões rurais, foram sendo criados a outros programas voltados à agricultura 

familiar, que não se restringiam apenas à linhas de financiamentos e concessão de 

crédito, mais que se articulavam com programas de assistência social para promover 

o dignidade e a cidadania dos próprios agricultores, sem deixá-los desassistidos em 

qualquer das etapas produtivas, existindo programas, atualmente, que, inclusive, 

visam o estímulo por parte do próprio governo de alimentos produzidos pelos 

agricultores familiares. 

Os resultados iniciais desses recentes investimentos realizados na agricultura 

familiar puderam ser captados pelo Censo agropecuário de 2006, que pela primeira 

vez produziu dados estatísticos a respeito da agricultura familiar. Eles demonstraram, 

sobretudo, que a desigualdade fundiária também afeta os agricultores familiares, que 

apesar de que representarem 84,4% dos estabelecimentos brasileiros, ocupam 

apenas 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros, 

enquanto os estabelecimentos não familiares, apesar de representarem 15,6% do 

total dos estabelecimentos, ocupavam 75,7% da área ocupada. A área média dos 

estabelecimentos familiares era de 18,37 ha, e a dos não familiares, de 309,18 ha. 

Todavia, o dados mais importante trazidos pelo censo, dizem respeito à 

participação da agricultura familiar na produção de alimentos no Brasil. Ela produzia 

87% da produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do milho, 
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38% do café, 34% do arroz, 58% do leite (composta por 58% do leite de vaca e 67% 

do leite de cabra), possuía 59% do plantel de suínos, 50% do de aves, 30% dos 

bovinos, e produzia 21% do trigo. (FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES, 2009, p. 26). 

Esses dados revelam a importância da agricultura familiar no abastecimento do 

mercado interno com alimentos e, por conseguinte, na promoção da segurança 

alimentar, e ainda sua contribuição para a manutenção da balança comercial 

favorável, ao reduzir as importações de alimentos, e para a diminuição da 

dependência do mercado externo para o oferta de alimentos. 

Ademais, outros motivos de ordem ambiental, cultural social, que não serão 

esgotados neste trabalho, fazem da agricultura familiar um importante instrumento na 

concepção de um novo projeto de desenvolvimento rural. Mas o principal deles, e que 

mais interessa a este trabalho, é a sua potencialidade de transformação da estrutura 

fundiária atual. 

Isto porque, a reforma agrária, é capaz tornar a estrutura fundiária menos 

desigual e concentrada, assim como o desenvolvimento da agricultura familiar, que 

em seu conceito já limita a extensão da propriedade, rompendo com a lógica histórica 

dos latifúndios. Entretanto, sozinha, a reforma agrária, não é condição suficiente para 

o desenvolvimento das famílias assentadas e do meio rural, uma vez que não garante 

sua permanência nas terras conquistadas. 

Não obstante, pela sua possibilidade de geração de renda às famílias, 

notadamente, quando apoiada por políticas públicas específicas, como as que veem 

sendo desenvolvidas desde 1995, no Brasil, é meio hábil a promover este 

desenvolvimento, em complementariedade com a reforma agrária. 

É nessa relação mutualística entre reforma agrária e agricultura familiar que 

residiu a aposta feita por esse trabalho ao enquadrar a agricultura familiar como 

instrumento hábil a modificar a estrutura fundiária brasileira atual, e ainda, como um 

dos elementos essenciais a integrar um novo projeto de desenvolvimento rural, mais 

digno, igualitário, ambientalmente responsável e economicamente viável. 
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ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE TERRAS NO BRASIL E A POSSIBILIDADE DE SUA 
ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR  

, 

 

sob a orientação do (a) professor (a): Rodrigo Oliveira Salgado  

, 

 
declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento das regras 

metodológicas para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

informando que o realizei  sem plágio de obras literárias ou a utilização de 

qualquer meio irregular. 

 

Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas irregularidades 

referentes às citações das fontes e/ou desrespeito às normas técnicas 

próprias relativas aos direitos autorais de obras utilizadas na confecção do 

trabalho, serão aplicáveis as sanções legais de natureza civil, penal e 

administrativa, além da reprovação automática, impedindo a conclusão do 

curso. 

 

 

 

São Paulo, 08      de   dezembro    de  2016  . 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do discente   


