
Estrutura fundiária e reforma 
agrária



“Ser ‘persa’ é ser o estranho, é ser o diferente, é, numa palavra, 
ser outro. A simples existência do ‘persa’ tem bastado para 
incomodar, confundir, desorganizar, perturbar a mecânica das 
instituições.

(...) Foram e são ‘persas’ os índios do Brasil (onde os sem-terra 
representam agora uma outra modalidade de ‘persas’), foram 
mas já quase deixaram de ser ‘persas’ os índios dos Estados 
Unidos, foram ‘persas’, no seu tempo, os incas, os maias, os 
aztecas, foram e são ‘persas’ os seus descendentes, lá onde 
tenham vivido e ainda vivam.” (José Saramago, Folha de S. 
Paulo, 07/07/98)

a) Por que o autor chama os “sem-terra” brasileiros de “persas”?

b) Explique o que é o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra.

c) Considerando a sociedade brasileira, cite outros dois exemplos de 
“persas” nos dias atuais.



c) Negros, indígenas, moradores de 
rua, favelados, enfim, todas as 
minorias.

O item b apresenta a questão 
central: definir o M.S.T. Alguns 
candidatos, distanciando-se da 
definição, fizeram uma 
interpretação ideológica:

b) É um movimento que visa 
doar terras para agricultores e 
trabalhadores rurais, para que 
possam plantar e adquirir um 
lugar para morar, só que na 
realidade esse movimento tem 
esse objetivo de fachada, a 
verdade é adquirir terras visando 
o comércio de terras, ou seja, 
corrupção da terra.

a) Os “sem-terra” são o outro, o 
diferente, aquele que incomoda as 
instituições.

b) – movimento organizado de 
trabalhadores rurais sem terra 
(MST)

– estratégia de luta pela terra; 
ocupação de propriedades 
improdutivas ou devolutas

– originou-se no sul do país, 
reconhecido internacionalmente 
como um dos mais importantes 
movimentos sociais da América 
Latina.



Uso da terra
•Estrutura fundiária concentrada

•Predomínio de grandes 
propriedades em área



Uso da terra
Maior concentração fundiária: Norte e Centro-Oeste







Uso da terra
Concentração fundiária

Ociosidade da terra

•Necessidade de reforma agrária

•Melhor uso da terra 
(capitalismo)

•Estado de Direito



Art. 5º Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

XXII - é garantido o direito de 
propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua 
função social;
“O princípio constitucional da supremacia 
do interesse público, como 
modernamente compreendido, impõe ao 
administrador ponderar, diante do caso 
concreto, o conflito de interesses entre o 
público e o privado, a fim de definir, à 
luz da proporcionalidade, qual direito 
deve prevalecer sobre os demais”

Constituição Federal

Art. 18. À desapropriação por 
interesse social tem por fim:

a) condicionar o uso da terra à sua 
função social;

b) promover a justa e adequada 
distribuição da propriedade;

c) obrigar a exploração racional da 
terra;

d) permitir a recuperação social e 
econômica de regiões;



Gênese do mau uso da terra
• Brasil: ocupação com raiz 

agrícola
– Grande propriedades doadas pelo 

Rei
• Sesmarias

–“Casta” de grandes 
proprietários de terras

•Raiz: Portugal feudal
–Uso pré-capitalista da 
terra

•Coesão política e influência 
política

Padre, o senhor me 
respeite! Meu nome é 

Major Antônio Moraes e 
esse “Moraes” veio com 

as caravelas!



Gênese do mau uso da terra
• Lei de terras (1850)

– Valor para o imóvel rural
• Terra como mercadoria

– Dificuldades para posse 
da terra

• Obs.: EUA – déc. 1860
– Homestead act
– Ocupação do oeste

• Uso capitalista da terra



Séc. XX: permanência da 
concentração fundiária

• Industrialização

• Agroindústria
– Grandes 

propriedades
– Mecanização
– Desemprego rural

• Êxodo rural
• Migrações rural-rural



Êxodo Rural

cidade

•Industrialização

•Demanda por trabalho

campo

Disponibilidade de mão-
de-obra

Êxodo rural



Exemplos históricos – 
resistência camponesa

• Final do séc XIX

• Canudos 
– Exclusão e maus-

tratos contra o 
sertaneja

• Forte repressão do 
governo (1897)

• Meados do séc XX
• Resistência camponesa

– Exclusão, maus-tratos e 
ausência de direitos 
básicos

• Ligas camponesas
• Sindicatos de 

trabalhadores rurais

• Forte repressão do 
governo (1968)



(Fuvest)  Considere o texto abaixo para responder à questão. 
O que houve em Canudos e continua a acontecer hoje, no campo como nas 
grandes cidades brasileiras, foi o choque do Brasil “oficial e mais claro” com 
o Brasil “real e mais escuro” (...). Euclides da Cunha, formado, como todos 
nós, pelo Brasil oficial, de repente, ao chegar ao sertão, viu‐se ofuscado 
pelo Brasil real de Antônio Conselheiro e seus seguidores. Sua intuição de 
escritor de gênio e seu nobre caráter de homem de bem colocaram‐no 
imediatamente ao lado do Conselheiro, para honra e glória do escritor. De 
modo que, entre outros erros e contradições, só lhe ocorreu, além da 
corajosa denúncia do crime, pregar uma “modernização” que consistiria, 
finalmente, em conformar o Brasil real pelos moldes do Brasil oficial. Isto é, 
uma modernização falsificadora e falsa, que, como a que estão tentando 
fazer agora, é talvez pior do que uma invasão declarada. Esta apenas 
destrói e assola, enquanto a falsa modernização, no campo como na 
cidade, descaracteriza, assola, destrói e avilta o povo do Brasil real.
SUASSUNA, Ariano. Folha de S. Paulo, 30/11/1999. Adaptado.

a) Identifique e explique dois elementos da questão agrária brasileira 
contemporânea que justificam a expressão “falsa modernização no campo”.
b) Descreva uma característica comum entre o movimento de Canudos e os 
movimentos sociais que atuam no campo brasileiro na atualidade.



Exemplos históricos – Nova 
República

• Redemocratização do 
país

• Permanência da 
estrutura fundiária

• Influência política dos 
grandes proprietários
– Iniciativas pífias de 

reforma agrária

• Aumento da pressão 
do movimento 
camponês
– MST
– CONTAG

Tendência a democracia

C
u

st
o

s

Tolerância

Repressão





Reforma agrária
• Conceito

Criar condições de 
desenvolvimento 
econômico e social para o 
assentado

• Fatores 
– Acesso a terra mediante 

desapropriação de 
grandes propriedades 
improdutivas

• Governo: instrumentos 
jurídicos para 
desapropriação (Constituição 
Federal – Art. 50, inc XXII e 
XXIII)

• Política agrícola
– Condições de uso

• Financiamento
• Assistência técnica

– Instrumentos jurídicos 
de cobrança sobre o 
assentado

• Cobrança do valor da 
terra dos assentados 

– Prazos longos!

• Alienação da terra até o 
pagamento



Reforma agrária – beneficiados 
• Reforma agrária de 

viés capitalista
• Conceito

Criar condições de 
desenvolvimento 
econômico e social 
para o assentado

– Ausência de um 
caráter socialista, 
revolucionário ou 
assistencialista

• Benefícios 
– Assentados 

• 4 milhões de famílias em 
potencial (tabelas)

– Setores urbanos
• Oferta de alimentos, matéria-

prima e emprego

– Burguesia 
• Crédito bancário
• Máquinas e insumos

Falsa crítica da inadequação da 
“reforma agrária distributivista”



Postos de trabalho: setores econômicos Custo (por trabalhador ou por família)

Serviços R$ 23 000,00/pessoa

Comércio R$ 35 000,00/pessoa

Indústria R$ 88 000,00/pessoa

Assentamento R$ 30 000,00/família

Falsa crítica da inadequação da 
“reforma agrária distributivista”



(Uerj)  Os fragmentos a seguir representam posições distintas no debate 
estabelecido no Brasil a respeito da reforma agrária.
Posição A: [Existe] a necessidade de se repensar a questão agrária no Brasil, à 
luz dos novos tempos, o que exige, por conseguinte, formular-se uma nova teoria 
fundiária capaz de superar o modelo distributivista da terra. Defendi que havia 
absoluta necessidade de se romper com a ideia dominante na questão agrária, 
que enxerga na distribuição fundiária o único caminho para o combate à miséria. 
Precisamos inventar uma nova reforma agrária, porque a que temos não está 
funcionando.
(Adaptado de GRAZIANO, Xico. "O carma da terra no Brasil". São Paulo: A Girafa, 2004.)

Posição B: Uma política consistente de soberania alimentar no Brasil passa, 
necessariamente, por uma Reforma Agrária ampla e massiva e por uma política 
agrícola de apoio às pequenas unidades de produção. Assim, enquanto a Reforma 
Agrária não for feita, a luta continua a marcar os campos no país. A Reforma 
Agrária é analisada como alternativa importante para o desenvolvimento 
econômico, social e político para os camponeses Sem Terra do Brasil.
(Adaptado de OLIVEIRA, Ariovaldo U. Barbárie e modernidade: as transformações no campo e o agronegócio no Brasil. "Terra Livre". 
São Paulo: AGB, 2003.)

Apresente um argumento utilizado por quem defende:
a) a posição A;
b) a posição B. 



• Segurança 
alimentar
– Acesso aos 

alimentos
• Quantidade
• Qualidade

– Regularidade

• Soberania 
alimentar
– Explicitação da 

estrutura de 
produção e 
consumo

– Direitos dos povos
• Questão geopolítica
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