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RESUMO 
 
Este artigo aborda a inserção da agricultura familiar nas 
politicas públicas, e tem como foco o desenvolvimento 
territorial, a partir do enfrentamento da questão agrária. 
Discutiremos essa temática a partir dos governos de Fernando 
Henrique Cardoso e Luís Inácio da Silva, levando em 
consideração as ações e propostas desenvolvidas nos 
respectivos governos.   
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ABSTRACT:  This article discusses the inclusion of family 
agriculture in public policies, and focuses on territorial 
development, from the confrontation of the agrarian question. 
We will discuss this issue from the Government of Fernando 
Henrique Cardoso and Luiz Inácio da Silva, taking into account 
the actions and proposals developed in the respective 
Governments. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a Constituição Federal de 1988 passa a ser implementado um modelo de 

gestão descentralizado e participativo na formulação das politicas públicas na busca da 

democratização das ações, através da participação da sociedade civil e da criação de 

instâncias de participação e representação, entre outras, os conselhos gestores de politicas 

públicas.  

Na atualidade, com a implementação do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, desde 2003, a gestão social participativa tem sido apresentada como uma das 

diretrizes privilegiadas nas politicas públicas em Pernambuco e no Brasil como condição ao 

desenvolvimento territorial. Atenção especial tem sido conferida a participação da sociedade 

civil nos conselhos gestores das politicas. 

 

A partir disso, esse trabalho discute a inserção dos agricultores familiares nas 

politicas públicas – a partir do enfrentamento da questão agrária – levando em consideração 

as ações e propostas desenvolvidas nos governos de FHC e Lula. Assim, optamos pelo 

estudo exploratório das concepções teórico-metodológicas que abordem a questão agrária, 

politicas públicas, agricultura familiar e o desenvolvimento territorial. 

Esse artigo está dividido em duas partes: na primeira, elencamos a inserção da 

agricultura familiar nas politicas públicas com foco no desenvolvimento territorial, a partir do 

enfretamento da questão agrária, situando os avanços e rupturas das politicas rurais no 

governo de FHC e Lula; a partir de análise teórica das propostas desses governos e suas 

politicas – que tem como intuito promover o desenvolvimento local e territorial; e por último, 

a conclusão alcançada a partir do que foi discutido durante todo o artigo. 

 

 

1. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO AGRÁRIA E A INSERÇÃO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR NAS POLITICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

 

No Brasil, o enfrentamento da questão agrária como manifestação da questão social 

tem assumido diferentes perfis, segundo a conjuntura. Durante a ditadura militar, por 

exemplo, as lutas pelo acesso à terra foram sufocadas e as medidas oficiais sovertidas em 

planos de segurança. Pode-se dizer que a intervenção do Estado em relação à questão 
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agrária, nesse período, ficou reduzida ao Estatuto da Terra2 e a criação do Instituto 

Brasileiro de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Com a redemocratização, é aprovado o I Plano Nacional de Reforma Agrária (I 

PNRA) no governo Sarney, em 1985, com o objetivo não só de dar aplicação ao Estatuto da 

Terra, através da desapropriação de terras improdutivas, mas também de viabilizar o acesso 

à terra por aqueles que nela trabalham, como os posseiros, meeiros e agricultores sem 

terra. Com a proposta de desapropriação de terras que não atendiam a sua função social, 

foi implantado o programa de assentamentos rurais como resposta aos movimentos sociais 

organizados3 e aos conflitos pelo acesso à terra. 

O governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), por sua vez, desenvolve 

uma nova estratégia de reforma agrária sob influência do paradigma do capitalismo agrário, 

cuja ênfase recai no “combate a pobreza no campo” (Lustosa, 2010). Nesse governo 

prevaleceu a consolidação da agricultura familiar como estratégia de enfrentamento da 

questão agrária, embora se dê conformidade ao projeto de assentamentos rurais.  

De acordo com Ribeiro (2010, p. 24) “ainda no final da década de 1990, o governo de 

FHC (Fernando Henrique Cardoso) criou o Programa Comunidade Ativa, inserindo as 

estratégias de desenvolvimento territorial em suas politicas sociais. Coordenado pela 

Secretaria Executiva do Programa Comunidade Solidária, o Programa Comunidade Ativa foi 

criado com o objetivo básico de combater a pobreza e promover o desenvolvimento através 

da indução do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS)”.  

Nessa direção, Morissawa (2001, p.112) afirma que no primeiro governo de FHC “a 

reforma agrária aparecia nos planos do governo como forma de desenvolvimento da 

agricultura familiar, solução do problema da segurança alimentar e redução dos conflitos 

                                                           
2 De acordo com Ramos (2005) “O Estatuto da Terra consistiu em uma lei de reforma agrária e de 
desenvolvimento agrícola elaborada no governo Castelo Branco. Esta legislação, ao mesmo tempo 
em que previa as desapropriações por interesse social e a redistribuição fundiária conduzidas pelo 
IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária), forneceu bases para a modernização da agricultura, 
implementada ao longo do regime militar, ao dispor de uma seção voltada para a Política Agrícola, 
cujo órgão responsável seria o INDA (Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrária)”. Para o autor 
Martins (1986) esse estatuto visava promover o avanço do capitalismo no campo, como também, 
esvaziar os conflitos rurais e despolitizar a luta pela terra. Desse modo, Martins (1986 apud Ramos, 
2005, p.4) ressalta que a verdadeira função do Estatuto da Terra é servir como “instrumento de 
controle das tensões sociais e dos conflitos gerados por esse processo de expropriação e 
concentração da propriedade e do capital. É um instrumento de cerco e desativação dos conflitos, de 
modo a garantir o desenvolvimento econômico baseados nos incentivos à progressiva e ampla 
penetração do grande capital na agropecuária. É uma válvula de escape que opera quando as 
tensões sociais chegam ao ponto que podem transformar-se em tensões políticas. O Estatuto está no 
centro da estratégia do governo para o campo e se combina com outras medidas de cerco e 
desativação dos conflitos, das reivindicações e das lutas sociais”. A partir disso, Martins (1986) afirma 
que o Estatuto da Terra procurava impedir que a questão agrária se transformasse numa questão 
nacional, politica e de classe. 
3 Nessa época surgem vários movimentos sociais no campo, entre eles: o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, Movimento das Mulheres Camponesas - MMC, o Movimento 
dos Pequenos Agricultores - MPA e o Movimento dos atingidos por Barragem - MAB. 
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agrários”. Já no seu segundo mandato (1988) este apresenta uma nova proposta de reforma 

agrária conhecida como “Nova Reforma Agrária” ou “Novo Rural Brasileiro”, a qual 

objetivava uma reforma agrária de mercado4. 

Em 2004, o governo Lula5, dá continuidade a essas ações do governo anterior 

através do II PNRA (2004) – II Plano Nacional de Reforma Agrária (“Paz, Produção e 

Qualidade de Vida no Meio Rural)”. Segundo esse plano, atenção especial é dada ao crédito 

fundiário e ao fortalecimento da agricultura familiar, sem prejuízo das outras linhas de ação 

contempladas, como: a viabilidade econômica dos assentamentos por desapropriação de 

terras, a reforma agrária e a regularização fundiária. 

Ribeiro (2010) acrescenta que no governo Lula são desenvolvidas iniciativas de 

planejamento territorial que expandem a vários ministérios, tais como: O ministério de 

desenvolvimento territorial com o fome zero e os CONSAD´s (Consorcio de Segurança 

alimentar e desenvolvimento local), o Ministério de Integração Nacional e Ministério de 

Desenvolvimento Agrário através dos planos de desenvolvimento territorial rural. 

Desse modo, percebe-se que em ambos os governos (FHC e Lula) há um 

deslocamento do eixo da reforma agrária para o desenvolvimento territorial rural, através do 

Programa Territórios da cidadania. De acordo com Ribeiro (2010, p.30) esse programa tem 

como objetivo “criar e ou consolidar a curto e médio prazo centenas de territórios rurais por 

meio do atendimento de suas necessidades de infraestrutura física e social”.  

A partir disso, vale ressaltar que a agricultura familiar, na década de 1960, sob a 

influência do desenvolvimento sustentável, foi considerada um obstáculo ao modelo de 

desenvolvimento econômico da região nordeste6. A autora Zangaro (1998) explica que isso 

se deu “devido o atraso das forças produtivas e a sua incapacidade de produzir alimentos a 

baixo custo para suprir o mercado interno e também devido a sua estrutura fundiária 

(latifúndio x minifúndio). De outra perspectiva as relações de produção do campo por não 

serem capitalistas nessa década, tardavam a expansão do mercado consumidor para os 

produtos industriais”.   

Porém, o reconhecimento de sua importância por instituições internacionais, como a 

FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), pelo Banco Mundial 

(BIRD), logo seguido e ratificado pelos estudos de Abramovay (1997), Neves (2007), Veiga 

                                                           
4 Silva e Vasconcelos (2009, p.2) ressalta que o termo reforma agrária de mercado “dá-se pelo fato 
de ser uma política que está voltada para os ditames neoliberais, e em perfeita sintonia com as 
diretrizes do Banco Mundial. Essa expressão é aqui empregada pelo fato de que a mesma (reforma 
agrária de mercado) funciona sob a lógica capitalista, onde a terra só está disponível para quem pode 
pagar por ela”. 
5 De acordo com Moro (2007) a politica para campo realizada no primeiro mandato de Lula não 
passou de uma politica meramente compensatória. 
6 Obras importantes foram produzidas com base nesta ideia central: Quatro séculos de latifúndio 
(Alberto Passos Guimarães), Fundamentos da Revolução Brasileira (Nelson Werneck Sodré), História 
da Burguesia Brasileira (Nelson Werneck Sodré), dentre outros. 
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(1995), dentre outros, contribuíram para um (re) posicionamento e (re) conceituação da 

agricultura familiar como politica social de combate à fome e pobreza, bem como estratégia 

para o desenvolvimento local sustentável. 

Nessa direção, o Jornal do Comércio divulga uma matéria sobre o 2º Fórum de 

Agricultura da América do Sul (Dez/2014) discutindo em torno do agronegócio mundial. 

Nesse Fórum o Brasil foi apontado como referência no apoio à agricultura familiar 

destacando que somos o único país da América Latina que tem um Ministério de 

Desenvolvimento Agropecuário focado nos pequenos produtores.  

Ainda foi ressaltado nesse Fórum “o reconhecimento da atividade econômica de uma 

família, onde os agricultores são gestores e trabalhadores de suas próprias terras, fortalece 

sua importância crescente, sobretudo porque contempla uma enorme população – 4,3 

milhões de unidades produtivas, com 14 milhões de pessoas que produzem a maioria dos 

alimentos consumidos no País, respondendo por 33% do valor total da produção do meio 

rural”.  Disponível em: < www.jconline.com.br  > Acesso em : 10.dez.2014. 

Ainda na mesma matéria acerca do fórum foi mencionado “o Caderno especial Outro 

Sertão é possível, falando da importância da agricultura familiar, entre outras possibilidades 

capazes de tornar sustentável o nosso semiárido, visto que em Pernambuco existem mais 

de 270 mil estabelecimentos da agricultura familiar com quatro milhões de pernambucanos 

vivendo numa região com potencial para crescimento econômico”. Disponível em: < 

www.jconline.com.br > Acesso em: 10.dez.2014. 

Esses dados objetivos, como também os estudos dos autores mencionados 

anteriormente salientam a importância da agricultura familiar não só para o abastecimento e 

segurança alimentar, mas também o significado dessa forma de produzir no processo social 

de expansão capitalista que alimenta uma nítida competição entre agricultura familiar x 

agronegócio.  

Destaca-se como consagração da agricultura familiar a criação, em 1996, do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)7, que constrói a 

categoria socioprofissional agricultor familiar – um sujeito que passa a ser dotado de 

direitos. Além do PRONAF, outras políticas foram implementadas, como por exemplo, a 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – (PNATER, 2003), com foco nas 

                                                           
7 Esse programa é elaborado em 1995 e institucionalizado pelo Decreto nº 1946, de 28 de junho de 
1996, propõe, de modo geral, apoiar os agricultores familiares técnica e financeiramente. Segundo 
Silva (2012, p.98) “até o início da década de 1990, não existia nenhum tipo de política pública 
especial, de abrangência nacional, voltada para atender as necessidades dos agricultores familiares, 
principalmente aqueles mais excluídos. Com o lançamento do PRONAF, em 1996, o Estado passou a 
reconhecer e legitimar a nova categoria social – os agricultores familiares – que até então, eram 
designados por termos como: pequenos produtores, produtores familiares, produtores de baixa renda, 
ou agricultores de subsistência”. 
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propriedades rurais brasileiras, no intuito de, dentre outros, reavaliar o sistema de 

assistência técnica. 

Nessa direção Ribeiro (2010, p.25) acrescenta que o PRONAF também foi 

“assumido como uma proposta de desenvolvimento do meio rural brasileiro. Os municípios 

deviam formar Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural para monitorar a 

elaboração de Planos Municipais de Desenvolvimento Rural, a partir de uma perspectiva 

territorial”.  

Com o enfoque do desenvolvimento territorial no planejamento social, a politica de 

fortalecimento da agricultura familiar continua a ser enfatizada. E a reforma agrária perde a 

característica de “luta pela terra de trabalho” para converter-se em acesso ao crédito. De 

acordo com Ribeiro (2010, p.31):  

 

A “empregabilidade do conceito de desenvolvimento territorial pela Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
está relacionada aos processos descentralizados de gestão territorial. Ou seja, trata-
se de planejar o processo de desenvolvimento com base em recortes territoriais, 
visando coordenar processos de desenvolvimento local/regional, através da 
articulação de atores sociais, políticos e econômicos, compondo organizações 
intermediárias, além dos limites municipais, mas aquém dos Estados e com 
participação popular. Essas configurações territoriais são definidas de várias 
maneiras sejam como fóruns, conselhos e consórcios que se articulam entre si ou se 
articulam com outros segmentos e setores governamentais e não - governamentais, 
com o papel de realizar a gestão territorial do desenvolvimento”. 
 
 

Isso nos mostra que o desenvolvimento territorial, de acordo com Ribeiro (2010) 

tanto poderá contribuir para organização e mobilização dos sujeitos coletivos a partir das 

demandas que os diferentes territórios irão apresentar, como também fortalecer a ação do 

Estado junto aos territórios. Visto que, o desenvolvimento territorial não se trata apenas de 

um desenvolvimento social, mas politico e social. 

Em 2006, é aprovada a lei nº 11.326 que estabelece a Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, também conhecida como “Lei da 

Agricultura Familiar”. Essa lei estabelece “conceitos, princípios e instrumentos destinados à 

formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar” (Art. 1º). E, em seu 

artigo 3º estabelece que: 

       

[...] considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 
atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I. 
Quem não detenha área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; II. utilize de forma 
preponderante mão de obra da própria família; III. tenha renda familiar majoritária de 
atividades vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família. 
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Essa politica também prevê a implementação do Programa Territórios da Cidadania 

(2008)8, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e universalizar 

programas básicos de cidadania no campo. A partir disso, observa-se que a estratégia é de 

desenvolvimento territorial, no marco da expansão do capitalismo, via agronegócio – o qual 

vem se sobrepondo a agricultura familiar. Nessa direção, de acordo com o Jornal do 

Comercio em matéria publicada em Dezembro de 2014 acerca do 2º Fórum de Agricultura 

da América do Sul em 2013, “o agronegócio representou 41% do total exportado pelo país”9, 

o que corrobora para a afirmação acima.  

Acompanhando essa estratégia, o estado de Pernambuco aprovou o Plano Territorial 

de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS, em 2003, a partir inicialmente do 

diagnóstico territorial, considerado o principal instrumento de apoio à gestão participativa por 

parte do conjunto dos atores sociais - representantes do poder público e da sociedade civil 

para que todos contribuam na construção coletiva de desenvolvimento dos territórios. 

Entendemos território “como espaço privilegiado de participação e gestão social dos 

limites e potencialidades de cada localidade, a ponto de chegarmos ao uso da abordagem 

territorial como unidade de planejamento e implementação de politicas públicas” (Ribeiro, 

2010, p. 34). 

Com isso, é preciso entender o território , segundo Fernandes (2009 apud Ribeiro, 

2010, p. 37), “a partir dos princípios da multidimensionalidade, totalidade, conflitualidade, 

pois as contradições produzidas pelas relações sociais criam espaços e territórios 

heterogêneos gerando conflitualidades”. 

Sendo assim, partimos do entendimento de que:  

 

Um território é produzido, ao mesmo tempo, por relações politicas, culturais, 
econômicas, nas quais as relações de poder inerente às relações sociais estão 
presentes num jogo contínuo de dominação e submissão, de controle do espaço 
geográfico. O território é apropriado e construído socialmente, fruto do processo de 
territorialização, do enraizamento; é resultado do processo de apropriação e domínio 
de um espaço, cotidianamente, inscrevendo-se num campo de poder, de relações 
socioespaciais (SAQUET, 2004, p.128-129). 
  
 

Desse modo, entendemos que falar de território implica em diversas determinações 

sociais, uma delas são as relações de poder o que nos remete a discussão de classes 

sociais e relações sociais como intrínsecas aos territórios, “visto que elas os produzem e por 

estes são produzidas” (Fernandes, 2009 apud Ribeiro, 2010, p. 205). 

                                                           
8 Segundo Silva (2012, p.99) “esse programa como também o CONSAD´s - Consorcio Nacional de 
Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local, pretendiam reduzir a pobreza, a desigualdade social 
e econômica e a insegurança alimentar, promovendo não apenas a inclusão social, mas também a 
produtiva”.  
9 Disponível em: < www.jconline.com.br > Acesso em: 10.dez.2014. 
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Portanto, essa perspectiva de desenvolvimento territorial implementada nas politicas 

sociais dos governos elencados, nesse trabalho, confere especial destaque ao 

fortalecimento do segmento dos agricultores familiares e salienta a importância da 

participação desse segmento no planejamento e execução das politicas. Também foi nítido 

que durante esses governos a perspectiva de desenvolvimento territorial tinha como 

objetivo, a partir da realidade de cada território, realizar estratégias de combate à pobreza 

no campo. No entanto, essa estratégia neoliberal de combate à pobreza e desigualdade 

social, com ênfase no território, adota como estratégia a descentralização das políticas 

públicas, que se tornam cada vez mais focalizadas e ineficientes, “embora se revistam de 

propósitos de descentralização, articulação e participação” (RIBEIRO, 2010, p. 88).  

 

 

2. CONCLUSÃO 

 

 

 A agricultura familiar, até a década de 1960 não era vista como uma categoria 

“socioprofissional”. Logo, não existia politicas públicas e programas sociais específicos que 

atendessem as suas demandas.  

 A partir do enfrentamento da questão agrária (no governo de FHC e Lula), da 

implementação do PRONAF (1996), do reconhecimento da importância desse segmento por 

instituições internacionais, como: a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura), pelo Banco Mundial (BIRD), e dos estudos de Abramovay (1995), Neves 

(2007), Veiga (1995), houve um (re) posicionamento e (re) conceituação da agricultura 

familiar que contribuiu para a consolidação desse segmento e sua inserção no cenário das 

politicas públicas.  

 Com a inserção da agricultura familiar nas politicas públicas este segmento produtor 

passa a ser visto não somente como imprescindível ao abastecimento e à segurança 

alimentar para combater a fome, pobreza e miséria, mas também como alternativa ao 

desenvolvimento local e territorial, através da geração de emprego e melhoria na renda. Isso 

porque as políticas sociais rurais, além de ter seu foco na redução da pobreza e das 

desigualdades sociais, também intervêm na dinâmica econômica territorial. 

 Desse modo, o apoio dado à produção familiar agrícola tem se revelado uma 

estratégia para dinamizar a economia de muitos municípios brasileiros e com grande 

potencial para a redução da desigualdade social e pobreza em territórios rurais que passam 

por uma fase de estagnação econômica. 
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 Sendo assim, com a redemocratização, as politicas públicas rurais passam a ser 

implementadas por um modelo de gestão descentralizado e participativo. Isso se efetiva 

através do estabelecimento de uma “nova” relação entre Estado e sociedade civil e da 

criação de instâncias de participação e representação, entre outras, os conselhos Municipais 

e Territoriais. 

 Portanto, percebemos que há uma discussão sobre a formulação e implementação 

de políticas públicas que permitam canais de participação social para o seu monitoramento 

e redefinições, configura-se uma estratégia importante para o planejamento estatal a fim de 

combater as desigualdades econômicas, sociais e que consequentemente promovem o 

desenvolvimento territorial dos municípios. 
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