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RESUMO 
 
O trabalho ora apresentado é produto da pesquisa que está 
sendo realizada durante o curso de Doutorado que tem por 
tema a participação da reforma agrária na destinação dos 
recursos do fundo público brasileiro. Nesta oportunidade vamos 
nos deter ao exame sobre o orçamento executado nas últimas 
duas décadas. Para sustentar o estudo deste assunto faremos 
uma sistematização do tratamento recebido pela reforma 
agrária durante os governos neoliberais operados após os anos 
1990 até a contemporaneidade e, em seguida, passaremos 
para a exposição e análise das informações relativas ao 
montante de recursos do orçamento destinado à reforma 
agrária. 
 
Palavras-chave: Reforma agrária. Neoliberalismo. Fundo 
público. 
 
ABSTRACT 
 
The work presented is the result of studies being conducted 
during the Doctorate program and its research axis participation 
of agrarian reform in the contest for allocation of funds from the 
brazilian public fund. This time we address the exam executed 
on the budget in recent years. To support the study of this 
subject we will systematize the treatment received by the 
agrarian reform during the neoliberal governments in Brazil that 
will after the adoption of the Constitution and then move on to 
the display and analysis of information concerning the amount 
of budget destined for the agrarian reform. 
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1. INTRODUÇÃO 

A luta por reforma agrária é uma questão histórica no Brasil. Em diversos dos 

chamados países centrais ela foi realizada já há alguns séculos, aqui, porém teve inúmeras 

dificuldades de efetivação. O mesmo ocorre nas últimas décadas. A Constituição de 1988 

não atendeu a reivindicação dos movimentos sociais a respeito da reforma agrária, isso 

porque um de seus artigos coloca a propriedade produtiva insuscetível de desapropriação, 

independente de tamanho, ficando uma lei completar responsável por definir o que é 

propriedade produtiva – assim como os critérios para que cumpra sua “função social” - 

deixando escapar a possibilidade de avanço da reforma agrária como política pública já no 

período imediatamente posterior à sua aprovação. Este fato, entretanto não se dá apenas 

com a questão agrária, mas às políticas sociais de modo geral. 

 Apesar de ter obtido conquistas legais na Constituinte a concretização destes 

direitos por meio de políticas sociais não se materializará de acordo com as reinvindicações 

dos movimentos que aglutinaram forças para inserir suas pautas na Carta Magna e antes 

disso promoveram a redemocratização do país. O que ocorre é que estas lutas por reformas 

democráticas estão em “descompasso” com as estratégias do capital internacional para 

superação de mais um período de recessão. As reformas democráticas possíveis nos 

países de capitalismo central durante o período conhecido como “anos de ouro” que 

incluíram direitos sociais viabilizados pelas políticas sociais, não poderão aqui se realizar 

devido a reação burguesa à crise global do capital (BEHRING & BOSCHETTI, 2011, p. 124). 

Diante disso merecerá destaque neste texto as medidas de ajuste neoliberal 

operadas pelos governos brasileiros a partir dos anos 1990 - pós Constituição, incluindo 

assim o governo de Dilma Rousseff.  

Em seguida apresentaremos as informações relativas ao montante de recursos do 

orçamento público federal destinado a realização da reforma agrária nos anos recentes. Os 

dados da pesquisa foram extraídos dos portais do executivo e do legislativo federal, 

disponíveis para consulta pública (via internet), sendo eles: a prestação de contas da 

presidência disponibilizada anualmente no site da Controladoria Geral da União e o Banco 

de Dados da Câmara Federal dos Deputados no eixo “Orçamento Brasil”. Os resultados que 

serão apresentados aqui têm caráter introdutório, já que o objetivo geral da pesquisa é o 

estudo de todo o período posterior à aprovação da Constituição Federal de 1988. Para 

concluir consta uma breve análise que demonstra como a direção política dada a esta 

política nas últimas décadas pelos governos neoliberais se refletiu na participação e/oi 

incidência na destinação do fundo público brasileiro. 



 
3 

 
 

3 
 

                  

 

2. OS DISTINTOS GOVERNOS NEOLIBERAIS E A PAUTA DA REFORMA AGRÁRIA 

O governo de Fernando Collor de Melo deu início ao programa de ajustes e 

reformas institucionais que vinham sendo propagadas pelos organismos internacionais 

desde meados da década de 80. Especificamente na questão agrária extinguiu o Ministério 

da Reforma Agrária e subordinou o INCRA ao Ministério da Agricultura. O Programa de 

assentamentos foi paralisado e não cumpriu com as metas de assentamento. Durante os 

dois anos de governo Collor não foi realizada nenhuma desapropriação por interesse social 

para fins de reforma agrária (MORO, 2002:49-50).  

Já após o impeachment de Collor o vice Itamar Franco assume a presidência, 

porém não efetivou mudanças substanciais na política para a agricultura. Foi em seu 

governo, no ano de 1993 que ocorreu a sanção da Lei 8.629 a qual regulamentou os 

dispositivos relativos a reforma agrária na Constituição de 1988. O governo de Itamar 

Franco (1992-1994) retomou os projetos de reforma agrária sendo aprovado um programa 

emergencial para assentar 80 mil famílias. Deste total estimado foram atendidas apenas 23 

mil famílias com a implantação de 152 projetos e uma área desapropriada de 01 milhão 229 

mil hectares2, representando aproximadamente ¼ do número anunciado pelo governo. 

No período em que esteve no governo (1994-2002) o presidente Fernando 

Henrique Cardoso – principal impulsionador das medidas neoliberais no Brasil - criou sob 

“orientação' do Banco Mundial uma política agrária denominada “Novo Mundo Rural” a qual 

propunha, entre outras ações, a compra e venda de terras em substituição a desapropriação 

- instrumento legal garantido constitucionalmente -. Os interessados em adquirir terras 

poderiam fazer um cadastro e então receberiam financiamento do governo para tal, sem 

necessidade de participar de qualquer organização coletiva; tendo até vinte anos para pagar 

pela propriedade, porém com pagamento a vista do governo para o latifundiário. Diversos 

autores apontam a fundamentação ideológica e a quem favoreceu esta política: 

  

Aumento do valor da terra e pagamento a vista, como forma de premiar o 
latifúndio.- A compra da terra é feita por associações de trabalhadores, sem 
autonomia na escolha das áreas. Essas associações muitas vezes são organizadas 
pelos próprios latifundiários e políticos locais. Inviabilidade econômica, 
impossibilidade do pagamento dos empréstimos e endividamento dos trabalhadores 
rurais. As áreas adquiridas, muitas de má qualidade, não reuniram condições de 
permitir a geração de renda suficiente para o pagamento da dívida (RESENDE & 
MENDONÇA, 2004). 

                                                           
2 Dados disponíveis no documento: “Reforma agrária: compromisso de todos” da Presidência da 
República, 1997. 
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Além dos problemas citados o que norteia esta proposta é a tentativa de 

desmobilização dos trabalhadores Sem Terra que vinham tendo um crescimento significativo 

desde a década de 80; esta intencionalidade fica expressa pelo lema da campanha 

publicitária do programa, vinculado nos meios de comunicação de massa “Pra quê romper a 

cerca, se a porteira está aberta”. Convocando os cidadãos a se cadastrarem e aguardarem 

em suas casas para os demais comunicados do programa. Essa seria a melhor forma para 

acessar a terra. Para os trabalhadores organizados em movimentos sociais não foi 

apresentada proposta, mas sim repressão: Os confrontos entre Sem Terras e polícia e/ou 

jagunços de fazendeiros, deixam esse período também marcado por muitas mortes e 

prisões no campo, - portanto, é o estado burguês realizando uma de suas funções como 

vimos anteriormente na análise de Mandel (1982). 

Ao longo da década de 1990 está consolidada a ideologia neoliberal. Em 2002 com 

a eleição de Luís Inácio Lula da Silva significou, para muitos analistas políticos, uma 

resposta do povo brasileiro no sentido da afirmação de uma expectativa por mudança social 

e política no país. Em seu programa de governo “Um Brasil para Todos”, o então candidato 

reconhece a necessidade de realização de uma reforma agrária massiva e qualificada.  Um 

dos pilares de seu programa é a necessidade de “realizar as reformas necessárias” para 

mudar a situação do país, conforme afirmou Lula na “Carta ao Povo Brasileiro” em 2002: 

 

O caminho das reformas estruturais que de fato democratizem e modernizem o país, 

tornando-o mais justo, eficiente e, ao mesmo tempo, mais competitivo no mercado 

internacional. O caminho da reforma tributária, que desonere a produção. Da 

reforma agrária que assegure a paz no campo. Da redução de nossas carências 

energéticas e de nosso déficit habitacional. Da reforma previdenciária, da reforma 

trabalhista e de programas prioritários contra a fome e a insegurança pública. 

 

Entretanto, a reforma agrária não tem encaminhamento. Mesmo com apoio 

recebido pelos movimentos sociais na campanha eleitoral o governo Lula não se mobiliza 

para a implementação de políticas dirigidas a enfrentar o problema agrário brasileiro. Ao 

final do primeiro ano de mandato, a equipe ainda discutia a elaboração do Plano Nacional 

de Reforma Agrária - PNRA. Quando pronto o Plano parte da histórica constatação de que a 

reforma agrária no caso do Brasil é mais do que um compromisso ou programa de um 

determinado governo: “Ela é uma necessidade urgente e tem um potencial transformador da 

sociedade brasileira”. Estabelece metas ousadas, como por exemplo, o assentamento de 
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400 mil famílias em quatro anos, e, um milhão no total incluindo aquelas assentadas com o 

crédito fundiário e regularização fundiária.  

Analisando seu governo é infalível a constatação do não encaminhamento de uma 

política de reforma agrária. Além disso, seguiu a orientação técnica herdada de FHC para 

maquiar os números de famílias assentadas. Dados oficiais do primeiro mandato dão conta 

de um total de 381 mil 419 famílias. Mas, como sabemos seguindo a metodologia do 

governo anterior, essa informação é obtida por meio da soma das famílias assentadas 

conforme a Relação de Beneficiários, as RBs. O que ocorre é que esta relação não 

congrega apenas projetos de assentamentos novos, mas também ações de regularização e 

reordenação fundiária. 

A adesão política e econômica do governo aos interesses da classe capitalista é 

evidente. Os investimentos públicos da agricultura estão voltados para fortalecer o 

agronegócio, setor em expansão que tem sido responsável pela produção voltada para a 

exportação e investido na plantação de vegetais que sejam convertíveis em combustíveis. 

Segundo Oliveira (2009) o governo Lula conscientemente “aderiu ao agronegócio” e para 

além disso, pensa as políticas estatais de acordo com os interesses deste setor, seja a 

política econômica, social, agrícola ou em particular, a reforma agrária. 

A postura dos movimentos sociais diante desta situação é de reivindicar medidas 

na área e criticar a direção dada à política. O MST, mais expressivo destes, apesar da 

ligação histórica com o PT e Lula, se manifesta fazendo questionando a estagnação das 

desapropriações e, ao mesmo tempo, sugerindo que a tomada de medidas mais efetivas é 

necessária e contarão com o apoio de sua base. Porém essa posição do Movimento tem 

pouca ressonância no governo já comprometido com interesses do agronegócio. 

Segundo Behring & Boschetti os governos de orientação neoliberal, ainda mais 

FHC do que Lula, na elaboração das políticas públicas priorizaram a adoção de medidas 

provisórias ou a aprovação no Congresso Nacional “balcanizado” do que buscar construir 

espaços de debate (2011, p. 154). No caso da reforma agrária isso se torna ainda mais 

emblemático do que outras áreas, pois envolve a destinação de recursos públicos – que já é 

difícil neste contexto de ajuste – e além disso depõe sobre a concentração da propriedade 

privada da terra no Brasil, que está intrínseca quando se propõe este debate, e obviamente 

é uma característica marcante da formação e reprodução do regime capitalista nacional. 

A nova gestão petista sob a presidência de Dilma Roussef, transcorridos pouco 

mais de metade de seu mandato, evidencia a consolidação da inviabilidade de uma política 

pública de reforma agrária já expressa por seu antecessor. Entretanto, diferentemente do 
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governo Lula, no atual mandato já não é mais possível que os movimentos sociais do campo 

acreditem numa “virada” na atenção que vem sendo dada a situação agrária do país; a qual 

continua apresentando inalterada a sua estrutura fundiária, extremamente concentrada sob 

domínio de um pequeno número de proprietários, sendo a propriedade da terra cada vez 

mais objeto de investimento de conglomerados empresarias, e, em consequência desse 

rearranjo da economia nacional, a estagnação e decréscimo dos índices de desapropriações 

e assentamentos.  

Apesar de ainda registrar em alguns materiais de campanha propostas 

relacionadas a reforma agrária, como, por exemplo, no documento intitulado “13 

compromissos programáticos de Dilma Rousseff” o que vem se confirmando na execução 

de seu governo nem de longe materializa esse compromisso. Conforme dados do próprio 

governo no ano de 2011 – primeiro ano do governo Dilma - foram assentadas 22.021 

famílias. É o menor número desde 1995, onde se iniciou a contabilização anual, com 42.912 

famílias assentadas, sendo também o primeiro ano de mandato do presidente Fernando 

Henrique Cardoso. 

Gráfico 01 - número de famílias assentadas. 

 
Fonte: Elaboração própria3.  

 
Nos anos seguintes os números do governo FHC crescem, ultrapassando 100.000 

famílias em 1998, o recorde de seus dois mandatos. Já o governo Lula tem seu recorde no 

ano de 2006 com 136.358 famílias assentadas, mas posteriormente essas ações vão 

declinando, findando o segundo mandato com 39.479 assentadas em 2010. 

                                                           
3 Elaboramos este gráfico com os números totais de famílias assentadas no Brasil por ano no período 
compreendido entre 1995 a 2013. Dados retirados do site: 
www.incra.gov.br/numerosdareformaagraria/. 



 
7 

 
 

7 
 

                  

Como pode se observar, nos anos 2012 e 2013 o governo de Dilma apresenta uma 

melhora nos números. Porém este crescimento é insignificante da alteração da conjuntura 

colocada à questão agrária. Demonstrando definitivamente a falta de importância da política 

de reforma agrária para o governo de Rousseff.  

Esses dados são ilustrativos da direção tomada pelos governos petistas: a 

realidade de seus governos tem demonstrado uma nítida negativa da realização de uma 

política pública que trate de enfrentar a desigualdade ainda presente no campo brasileiro 

através de uma política de reforma agrária, a qual havia sido uma proposta histórica do 

Partido dos Trabalhadores. 

Conforme analisam Behring e Boschetti: 

Os anos 1990 até os dias de hoje têm sido de contra-reforma do Estado e de 
obstaculização e/ou redirecionamento das conquistas de 1988, num contexto em 
que foram derruídas até mesmo aquelas condições políticas por meio da expansão 
do desemprego e da violência (2011, p. 147). 

 

A direção dada à política social pelo Estado, por ter interesses de classe que a 

conduz, rebate e se expressa também no uso do fundo público. 

2.1 O orçamento da Reforma agrária nos anos recentes 

O orçamento é uma das expressões materiais da destinação e das prioridades no 

direcionamento do fundo público, apesar de ser tratado – não de modo ingênuo - como uma 

“peça técnica”. Ele vai além de sua estrutura contábil refletindo os interesses e forças 

sociais que estão subsumidos na apropriação e na definição de quem “paga a conta” da 

arrecadação dos recursos.  De acordo com Salvador (2012, p.126) “O fundo público envolve 

toda a capacidade de mobilização de recursos que o Estado tem para intervir na economia, 

seja por meio das empresas públicas, pelo uso das suas políticas monetárias e fiscal, assim 

como pelo orçamento público”.  

Igualmente, acrescenta o autor, que o fundo público tem destaque na manutenção do 

capitalismo tanto na dimensão econômica quanto na manutenção do “contrato social”. As 

políticas sociais colaboram com a expansão do mercado consumidor e nas crises do capital 

o Estado injeta recursos para contribuir com as atividades econômicas. 

Ademais isso, concordando, Behring (2012) afirma que “o fundo público sempre 

teve papel importante para a rotação do capital e gestão das crises, e hoje esse lugar 

encontra-se exponenciado” (p. 176). Como se vê o Estado elemento fundamental neste 

sentido. Atua na área de crédito, no circuito da produção, assumindo determinados ramos, 
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com a dívida pública na qual transfere riqueza socialmente produzida para o capital, e há 

ainda, a política social com programas de transferência de renda, por exemplo, que se 

insere no âmbito do estímulo ao consumo (BEHRING, 2012). 

Para ilustrar essa direção política que se instalou na gestão do Estado brasileiro nas 

últimas décadas e os seus impactos no tema específico da reforma agrária sistematizamos 

informações relativas ao valor destinado pelo orçamento público federal nos últimos para 

esta área, que na linguagem orçamentária se trata da subfunção “631 – reforma agrária” e 

integra a função pública “21 – Organização agrária”. Faremos a apresentação através de 

gráficos que foram elaborados para este trabalho a partir das informações disponíveis para 

consulta pública (via internet) pelo executivo e o legislativo federal: a prestação de contas da 

presidência disponível no site da Controladoria Geral da União e o Banco de Dados da 

Câmara Federal dos Deputados no eixo “Orçamento Brasil”. 

Inicialmente apresentaremos o montante de recursos destinados a subfunção 

reforma agrária durante os anos 2002 a 2014, em valores absolutos, não deflacionados. O 

período de início desse comparativo deve-se a ser o primeiro ano em que estes valores 

estão disponibilizados ao público nas plataformas “on-line”. 

 

Gráfico 02 - destinação do orçamento para a reforma agrária. 

  

 Elaboração Própria. 

 
Estes números, mesmo sem deflação, revelam uma queda acentuada dos valores 

destinados à reforma agrária a partir do segundo mandato de Lula, com valores 

infinitamente menores nos primeiros anos do governo Dilma. Comparando os valores brutos 

o ano de 2013 destinados a esta função pública chegam a ser 50% do valor destinado em 

2003. Ou seja, uma queda acintosa. 
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Além da queda ao longo dos anos o valor destinado a reforma agrária também é 

ínfimo quando comparado a outras despesas. Como mostraremos seguir o exemplo de 2011 

onde foram comparados os recursos destinados aos serviços e refinanciamento das dívidas 

interna, e externa, com os valores destinados à reforma agrária, dentro do valor total do 

orçamento. 

Gráfico 03. Execução do orçamento federal em 2011. 

Ref. Div. In Ref. Div. Ex Serv. Div. In Serv. Div. Ex
Reformq 
agrária

liquidado 460.942.733.0836.871.016.701218.452.943.47820.190.498.8572.328.741.197

total orçamento1.676.831.326.81.676.831.326.81.676.831.326.81.676.831.326.81.676.831.326.8

460.942.733.083

6.871.016.701
218.452.943.478

20.190.498.857 2.328.741.197

1.676.831.326.892

1.676.831.326.892

1.676.831.326.892

1.676.831.326.892

1.676.831.326.892

Execução Orçamento 2011

  Elaboração Própria. 

 

Cada um deles foi comparado ao valor total do orçamento que representou um 

montante de 1.504.951.165.639 reais. Como se pode observar o valor destinado a reforma 

agrária é individualmente o menor de todos. Ou seja, mesmo os serviços da dívida externa, 

propagados como liquidados durante os governos do PT, ainda perfazem um montante 

superior àquele destinado a reforma agrária. Quando se observa o montante geral dos 

recursos tem-se em vista um valor muito elevado e o crescimento da arrecadação. Porém, 

este fato, em virtude do caráter de classe do Estado, ainda mais em um contexto de crise do 

capital, não reverbera em maior investimento nas políticas sociais. 

Isso se expressa nas diferentes esferas do Estado não apenas no executivo. Aqui 

cabe nos referenciarmos em Mandel (1982, p. 333-334) quando trata das principais funções 

do Estado: 

1) Criar as condições gerais de produção que não podem ser 
asseguradas pelas atividades privadas dos membros da classe dominante. 
2) Reprimir qualquer ameaça das classes dominadas ou de frações 
particulares das classes dominantes ao modo de produção corrente através 
do Exército, da polícia, do sistema judiciário e penitenciário. 
3) Integrar as classes dominadas, garantir que a ideologia da sociedade 
continue sendo a da classe dominante e, em consequência, que as classes 
exploradas aceitem sua própria exploração sem o exercício direto da 
repressão contra elas [...]. 
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Segundo o autor essa ação não se dá de modo natural ou autônomo, ao contrário 

demonstra os interesses de classe que se materializam em ações e articulações que fazem 

parte de suas atribuições expressas.  

Isso fica ainda mais visível quando se analisa o acesso das diferentes camadas de 

classe ao fundo público. Conforme Salvador (2012, p. 124) “o orçamento público é o que 

garante concretude à ação planejada do Estado e espelha as prioridades das políticas 

públicas”. No caso em questão revela a não priorização da política agrária voltada para a 

democratização da posse da terra e do trabalho no campo e, em contrapartida, a 

insignificância dos recursos destinados à reforma agrária no contexto do orçamento geral. 

Segundo informações de Behring (2009) a carga tributária brasileira (no período em 

que publica seu estudo) representa 34 % do PIB enquanto em 1994 era 29%. Desta 

arrecadação mais de 60% permanece com a União, revelando que estes recursos 

permanecem concentrados apesar da descentralização de muitos serviços estatais para 

estados e municípios. Ademais isso, essa tributação é regressiva porque mais de 70% dos 

impostos e contribuições recaem sob os trabalhadores. 

 

Além da concentração na União – o ente federativo com maior capacidade 
de tributação e de financiamento -  também há concentração na alocação 
dos recursos nos serviços da dívida pública – juros, encargos e 
amortizações -, rubrica com destinação sempre muito maior que todo o 
recurso da seguridade social fora seu impacto para as demais políticas 
sociais que são financiadas pelo orçamento fiscal, as quais não estão 
contempladas no conceito constitucional restrito de seguridade (BEHRING, 
2009, p. 50). 

 

Outros autores também chamam atenção para a origem dos recursos alocados, isto 

é, sobre quem pesa o financiamento do Estado. Para Salvador (2012) no Brasil o fundo 

público é restritivo do ponto de vista do financiamento, bem como dos recursos destinados a 

política social. E afirma ainda: 

 

Até mesmo as “reformas” realizadas dentro do capitalismo central não 
lograram o mesmo êxito em nosso país, uma vez que a estruturação das 
políticas sociais foi marcada por componentes conservadores, que 
obstaculizaram avanços mais expressivos nos direitos da cidadania 
(SALVADOR, 2012, p.125) 
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Neste sentido é pertinente analisarmos sobre qual é ainda o espaço para a 

realização da reforma agrária no Brasil. E é com este debate que os estudos relativos a esta 

pesquisam pretendem contribuir. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste artigo caminha no sentido do acumulo de informações sobre o 

direcionamento da política social do Estado brasileiro, que passa por um processo de 

contrarreforma, e mediante isso compreender como se expressa também no que tange a 

reforma agrária. 

Desde a aprovação da Constituição as leis não favorecem a luta pela terra. 

Diferentemente de países de capitalismo central nos quais a reforma agrária foi realizada 

como uma “etapa” de concretização da revolução burguesa, no Brasil, ela teve 

historicamente vinculação a outra classe, já que sempre foi uma demanda dos segmentos 

de trabalhadores do campo. A imprecisão das leis relativas a propriedade privada da terra 

dá suporte a decisões do judiciário que limitam as possibilidades de desapropriação das 

terras no país, permanecendo há décadas sem alteração de sua estrutura agrária. 

Tampouco no legislativo poder legislativo esse tema tem incidência, ao contrário, há uma 

bancada “ruralista” que articula especialmente contra a realização da reforma agrária. No 

poder executivo como vimos no item 02 deste trabalho, é no máximo uma expectativa nos 

primeiros anos de governo de Lula, depois disso, sua “dês importância” se consolida. 

Por isso, mesmo mantendo a sua estrutura agrária concentrada, com contingentes 

significativos de trabalhadores com pouca ou nenhuma terra, e sem trabalho no campo, 

concordamos com Salvador (2012) que em virtude do conservadorismo reinante na gestão 

do Estado, que se faz necessário para a reprodução e valorização do capital, inviabiliza 

qualquer possibilidade de reformas democráticas no atual do contexto do capitalismo. 

O que se vê no Brasil é um processo de inviabilização dos direitos conquistados 

pelos trabalhadores e a adoção, pelos governos eleitos a partir de 1989, de um conjunto de 

medidas de retração da intervenção estatal na área social, dentro do “mote neoliberal”, 

utilizando-se do termo reforma, porém isso se tratou de “uma apropriação indébita e 

fortemente ideológica da ideia reformista, a qual é destituída de seu conteúdo redistributivo 

de viés social-democrata” (BEHRING & BOSCHETTI, 2011, p. 149). 
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Ainda segundo as autoras ao longo dos anos 1990 têm-se no Brasil “reformas” 

orientadas para o mercado, com destaque para as privatizações. Outros elementos 

marcantes nessa direção assumida pela gestão do Estado remetem a mercantilização das 

políticas sociais e a terceirização dos serviços públicos. 

Neste contexto não há espaço para a reforma agrária, já que ela tem um caráter, no 

mínimo, redistributivo da propriedade da terra. 

Este trabalho, porém, não tem a intenção de desmobilizar os sujeitos organizados 

que lutam por alterações profundas no campo brasileiro, as quais são necessárias e 

urgentes, não só na estrutura fundiária, mas também no modelo produtivo sustentado no 

monopólio de sementes híbridas e transgênicas, no uso intensivo e extensivo – 

descontrolado – de agrotóxicos e demais produtos químicos, entre outros. Ao contrário, ao 

longo desse processo de formação e pesquisa espera-se poder contribuir para promoção 

deste debate junto aos espaços de formação acadêmica, ao conjunto profissional, e na 

sociedade de modo mais amplo com vistas apontar o grau destrutivo a que tem caminhado 

este modo de produção e aglutinar forças com outras organizações conta hegemônicas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BEHRING, E, R. Acumulação capitalista, fundo público e política social. In; BOSCHETTI, I 
[ET AL;] Política social no capitalismo: tendências contemporâneas. São Paulo: Cortez, 
2009. 2ed. 

____________. Rotação do capital e crise: fundamentos para compreender o fundo público 
e a política social. SALVADOR, E [et al;] (ors.) Financeirização, fundo público e política 
social. São Paulo: Cortez, 2012. 

_____________& BOSCHETTI, I. Política Social: fundamentos e história. São Paulo: 
Cortez, 2011. 8. ed. 

BRASIL. INCRA. II Plano Nacional de Reforma Agrária. Governo Federal - Ministério do 
Desenvolvimento Agrário – MDA/INCRA. Brasília, novembro de 2003. 

________. Números da Reforma Agrária. Governo Federal, MDA/INCRA. Brasília. 
Disponível em: http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/questao-
agraria/numeros-da-reforma-agraria 

______ . Siga Brasil- Senado Federal. Brasília. Disponível em: 
http://www12.senado.gov.br/orcamento/sigabrasil. 

_________. Prestação de Contas Presidente. Brasília. Disponível em: 
http://www.cgu.gov.br/publicacoes/prestacaocontaspresidente/. 

http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/questao-agraria/numeros-da-reforma-agraria
http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/questao-agraria/numeros-da-reforma-agraria
http://www12.senado.gov.br/orcamento/sigabrasil


 
13 

 
 

13 
 

                  

CARDOSO, Fernando Henrique. Reforma Agrária: compromisso de todos. Presidência 
da República, Brasília, 1997 

MANDEL, Ernest. O Capitalismo tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 

MORO, M. Reforma Agrária e a luta do MST: Uma alternativa de inclusão? Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2002. 

OLIVEIRA, A, U, de. O governo dá adeus à reforma agrária. Controvérsia, 2009. 

__________. Os números da Reforma Agrária no Governo Lula. Correio da Cidadania, 
2007. 

RESENDE, M & MENDONÇA, M, L. A Contra-Reforma Agrária do Banco Mundial. In: 

Revista Caros amigos, abril de 2004. 

ROUSSEFF, D. “13 compromissos programáticos de Dilma Rousseff”. Brasil, 2010. 

SALVADOR, E. Financiamento tributário da política social no pós-real. In: SALVADOR, E [et 

al;] (ors.) Financeirização, fundo público e política social. São Paulo: Cortez, 2012. 

SILVA, L, I. “Carta ao Povo Brasileiro”. Disponível em: www2.fpa.org.br 


