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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento procura sistematizar os resultados do estudo sobre as 
políticas de ajuste estrutural no Brasil e seus efeitos sobre a dinâmica das organizações 
sociais rurais nos anos 90.  

 
O trabalho é uma iniciativa do escritório latino-ameriano da FAO (Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) dirigido à investigação dos efeitos do 
ajuste estrutural dos anos 90 no continente sobre a dinâmica das organizações dos 
pequenos produtores, camponeses e indígenas. 

 
Este relatório apresenta os resultados do estudo-de-caso brasileiro.  
 
No Brasil a década de 90 foi marcada por profundas transformações na organização 

técnico-produtiva, econômica e social do mundo rural. O processo de liberalização de 
mercados, ocorrido sobretudo a partir de 1994 com a política de ajuste estrutural 
implementada pelo governo Fernando Henrique Cardoso no contexto do Plano Real, 
reforçou as tendências que vinham se esboçando desde o início dos anos 90, conduzindo o 
Brasil de uma economia "fechada", baseada em um modelo de substituição de importações, 
para uma "economia aberta", tanto em nível comercial como em termos tecnológicos e 
financeiros. 

 
 Este movimento de abertura da economia, ocorrido em um ambiente marcado pela 
inexistência de políticas capazes de minimizar os impactos negativos decorrentes do 
processo de incorporação subordinada da economia brasileira às redes mundiais de 
comércio, gerou perdas importantes em diferentes setores, particularmente no setor 
agrícola. A utilização das exportações de produtos agrícolas como "âncora verde" do plano 
de estabilização econômica aprofundou a crise vivenciada pela agricultura brasileira, 
inviabilizando inúmeros produtores, sobretudo agricultores familiares, e reforçando, com 
isso, um conjunto heterogêneo de trajetórias de exclusão social vivenciadas historicamente 
pelos trabalhadores rurais e pelas populações extrativistas nas mais diferentes regiões do 
país. 
 

Estas transformações, ocorridas em um cenário marcado por profundas 
desigualdades sociais e por uma crescente internacionalização do setor agroindustrial 
brasileiro, provocaram alterações importantes no universo de atuação das organizações 
sociais existentes no mundo rural, afetando a capacidade de representação política das 
organizações do patronato rural e impondo novos desafios às organizações de 
trabalhadores rurais e povos extrativistas. 

 
Tais mudanças, que se desdobram em diferentes dimensões - identidades, projetos, 

formatos organizacionais e estratégias de atuação – não podem ser compreendidas, no 
entanto, como um fenômeno derivado, unicamente, das transformações ocorridas no plano 
econômico.  

 
O cenário dos anos 90 é também uma construção política, social e cultural, que tem, 

como antecedentes, por um lado, as experiências históricas vivenciadas nas últimas 
décadas pelas diferentes categorias de trabalhadores do campo e comunidades extrativistas 
e, por outro, o intenso processo de mobilização social ocorrido na sociedade brasileira 
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durante a década de 80, que teve, como um marco importante, a assinatura, em 1988, da 
nova Constituição Brasileira. É com base na correlação de forças materializada na nova 
Carta Constitucional que as organizações sociais rurais irão enfrentar os desafios impostos 
pelo processo de ajuste estrutural da economia ocorrido nos anos 90. 

 
É justamente esta dinâmica, em sua complexidade, que o presente estudo buscar 

explicitar e compreender.  
 
O objetivo geral do trabalho foi identificar as transformações ocorridas na ação 

coletiva das organizações sociais rurais no espaço público no contexto do ajuste estrutural, 
considerando particularmente seus desdobramentos sobre o setor agrícola e sobre o mundo 
rural. 

 
Os Termos de Referência propostos pela FAO para esta série de estudos definem as 

“organizações sociais rurais”, como sendo “aquelas organizações nas quais participam 
pequenos produtores, camponeses, índios e outros atores sociais do meio rural, com a 
finalidade de lutar por certas demandas de bem-estar social, direitos agrários e culturais, 
democracia e direitos políticos, preços mais vantajosos para seus produtos e apoio do 
governo para projetos produtivos e de serviços públicos básicos. Isto inclui, portanto, 
tanto os camponeses como os produtores mercantis, os indígenas, os mestiços e as 
organizaciones de base intermediárias e de serviços”i.  

 
Para efeito do estudo do caso brasileiro, o objeto de investigação é um amplo 

conjunto de organizações sociais rurais genericamente identificadas enquanto 
"organizações de trabalhadores do campo e das populações extrativistas", que congregam 
categorias sociais bastante distintas, incluindo agricultores familiares, trabalhadores rurais 
sem terra, comunidades indígenas, assentados da reforma agrária, assalariados rurais, 
grupos extrativistas e populações rurais atingidas pela construção de grandes projetos 
hidrelétricos. 

 
O contexto social, político e ambiental de atuação destas diferentes organizações 

encontra-se marcado por diferenças regionais bastante profundas, próprias de um país de 
dimensões continentais como o Brasil. O presente estudo não tem, no entanto, a ambição 
de dar conta das múltiplas especificidades regionais que marcam a ação destas entidades. 
Sem desconsiderá-las, procura propiciar olhar um pouco mais abrangente acerca da história 
recente destas organizações, a partir de uma análise que se constrói na convergência entre 
três planos distintos de análise: (i) o ajuste estrutural da economia brasileira na década de 
90 e seus impactos sobre a organização do mundo rural; (ii) as políticas públicas 
direcionadas aos trabalhadores rurais e suas transformações nos anos 90, e (iii) as 
organizações de trabalhadores do campo – sua identidade, seus projetos e suas estratégias 
de ação neste período.  

 
Estas três dimensões presentes no trabalho aparecem materializadas em quatro 

grandes eixos temáticos: (i) a luta pela terra; (ii) a organização dos agricultores familiares 
visando a preservação e o fortalecimento de suas bases econômicas, sociais e ambientais de 
reprodução; (iii) a organização das populações extrativistas buscando preservar e/ou recriar 
suas formas de trabalho e de vida; (iv) as lutas pela conquista e manutenção de políticas 
sociais voltadas aos trabalhadores do campo. 
                                                           
i . Tendencias de la organización social rural en América Latina. Estudio de caso - Brasil. Términos de 
Referencia. p. 1. 
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O estudo baseou-se na revisão de uma vasta literatura referente a estes eixos 

temáticos, enfocando os seguintes tipos de materiais: (i) trabalhos acadêmicos; (ii) livros e 
artigos de natureza ensaística; (iii) documentos oficiais referentes aos programas de 
políticas públicas; (iv) estatísticas governamentais ou produzidas pelas próprias 
organizações não governamentais; (v) materiais diversos produzidos pelas organizações de 
trabalhadores do campo, e (vi) clipagens de jornais focalizando temáticas específicas. 

 
A partir da revisão da documentação relevante e das orientações do “Guión 

Temático” proposto pela FAO, procedeu-se à realização de entrevistas com dirigentes das 
organizações sociais rurais, pesquisadores, técnicos de ONGs, participantes do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e assessores parlamentares de diferentes 
regiões do país. Foram realizadas dezoito entrevistas entre final de janeiro e início de 
fevereiro de 2003. 

 
Então se procedeu à análise de todo o material, à definição da estrutura do relatório 

e à elaboração da primeira versão dos vários capítulos e seções, as quais foram discutidas 
em reuniões da equipe. 

 
Dada a amplitude dos Termos de Referência e do Guión Temático propostos pela 

FAO, o volume e complexidade da documentação disponível e o cronograma exíguo para a 
realização do estudo, optou-se por articular análises gerais com casos específicos, os quais 
cumprem a função de ilustrar, de forma paradigmática, as tendências e processos 
identificados na análise geral. 

 
No tratamento das políticas e programas públicos vinculados aos quatro eixos 

temáticos que integram este trabalho - questão agrária, agrícola, ambiental na Amazônia e 
políticas sociais – optou-se por concentrar a análise em programas de âmbito federal. 
Reconhece-se a relevância de inúmeras iniciativas públicas estaduais, mas sua 
consideração fugiria do escopo (e do cronograma) previsto para este estudo.  

 
Da mesma forma, a seleção de organizações sociais rurais cujo perfil é apresentado 

não é exaustiva; antes, é uma amostra representativa das organizações do campo brasileiro, 
tendo sido atores relevantes nas lutas de resistência ao ajuste estrutural e pela superação de 
seus impactos negativos sobre o mundo rural. 

 
Este é o caso também da análise feita sobre a situação dos programas 

socioambientais na Amazônia. Esta não tem como objetivo considerar todas as políticas 
ambientais existentes no país, mas sim, abordar as relações que passam a se estabelecer 
entre as organizações sociais identificadas com a luta das populações extrativistas e os 
programas de política pública implantados na Amazônia nos anos 90. Tal análise teve 
como motivação metodológica propiciar uma reflexão um pouco mais aprofundada acerca 
das relações existentes entre meio ambiente e desenvolvimento no espaço das organizações 
sociais do mundo rural.  

 
O presente relatório está organizado três partes. Na Parte I – Ajuste Estrutural no 

Brasil - são apresentados o processo de ajuste estrutural no Brasil e seus impactos sobre o 
mundo rural e sobre a agricultura familiar em particular. Na Parte II – A Dinâmica dos 
Atores Sociais – discute-se brevemente o contexto sociopolítico brasileiro nos anos 90, a 
dinâmica dos velhos e novos atores e o perfil dos principais atores sociais rurais. Já na 
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Parte III – As organizações Sociais Rurais no Contexto do Ajuste Estrutural: 
Oportunidades e Desafios – procura-se realizar uma análise integrada das políticas de 
ajuste e da dinâmica dos atores sociais, sistematizando seus desafios ao final da década e 
apresentando as principais conclusões gerais do estudo. 

 
Ao apresentar os resultados deste estudo, gostaríamos de expressar nosso 

agradecimento a inúmeras pessoas que conosco colaboraram de uma forma ou de outra, 
contribuindo para enriquecer e acelerar a investigação. São elas: Felícia Fleck, Lidiane 
Rocha, Leonardo Alonso Guimarães, Raniera Aparecida da Silva Pinto e Zaré Augusto 
Brum Soares. 

 
Agradecemos também a todas as pessoas que se disponibilizaram a nos dar 

entrevistas para este estudo. Apesar das dificuldades de agenda e da premência de 
compromissos, nos brindaram com informações e análises muito importantes para a 
composição de nosso quadro de referências.  A todos, nosso muito obrigado. 

 
Por fim, deixamos nosso agradecimento à FAO pelo convite para realizar o estudo, 

pela confiança e pelo apoio a nós dispensados. 
 

 
 
 
 
 

Angela Cordeiro 
Claudia Job Schmitt 

Domingos Armani  
 
 

Porto Alegre, abril de 2003. 
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1. CONTEXTO MACROECONÔMICO 

 
 A década de noventa foi marcada por uma série de transformações na ordem 
política e econômica brasileira, alterando sobremaneira as relações entre Estado e 
sociedade. A consolidação de medidas de ajuste estrutural teve efeitos sobre a performance 
do setor primário, gerando impactos econômicos, sociais e ambientais. Esta nova ordem 
influenciou significativamente a agenda das organizações sociais rurais que, por sua vez, 
tiveram que adequar suas estratégias à nova conjuntura.  
 
 Para compreender estas mudanças é necessário rever as orientações das políticas 
governamentais implementadas na década anterior, particularmente na segunda metade dos 
anos oitenta. O ambiente macroeconômico resultante destas medidas e a aceleração do 
processo de globalização da economia mundial foram determinantes nas definições das 
políticas voltadas à agricultura em vigor no país nos anos noventa. Cabe destacar também 
que, a aprovação da nova Constituição Federal em 1988, impôs um ritmo próprio ao 
processo de ajuste implementado no Brasil, exigindo mais de uma vez que o poder 
executivo buscasse outros dispositivos legais para poder agir em terrenos que a 
Constituição não permitia , como por exemplo, a privatização de estatais e a quebra de 
monopólios constitucionais. 
 
 Se as medidas de ajuste aconteceram de fato a partir do início dos anos noventa, a 
estabilização econômica, necessária para que o país se adequasse aos preceitos da 
economia globalizada, vinha sendo perseguida desde a década anterior. Portanto, para fins 
de periodização, a implementação do ajuste estrutural no Brasil pode ser dividida em três 
etapas: 
  
(i) Período de 1986 a 1989: Transição política do regime militar para o regime 
democrático. No plano econômico, caracterizado por uma sucessão de programas de 
estabilização fracassados, todos com foco sobre o combate à inflação: Planos Cruzado e 
Cruzado II, Plano Bresser, Plano Verão. O fracasso dos planos impede avanços no 
processo de abertura da economia. 
 
(ii) Período de 1990 a 1992: Período de grande instabilidade política, com impeachment do 
primeiro presidente eleito por voto direto após duas décadas de regime militar. Os Planos 
econômicos - Planos Collor I e II, tiveram como foco o controle da inflação e a abertura da 
economia. Os planos fracassaram no controle da inflação, mas importantes medidas de 
ajuste foram iniciadas.  
 
(iii) Período 1994 a 2002: Período de estabilidade política e econômica. O Plano Real 
alcançou a meta de controle inflacionário e consolidou medidas de ajuste iniciadas no 
começo da década. A estabilização se deu a duras custas, a medida em que o país não ficou 
imune aos choques gerados pelas crises internacionais que abalaram a economia mundial 
na segunda metade da década.  
 
Nesta seção, será feita uma breve descrição do ambiente macroeconômico de cada um 
destes períodos, destacando os principais aspectos relacionados ao setor primário, os quais 
serão discutidos em maiores detalhes na seção seguinte.  
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1.1 Periodização do Ajuste 
 
1.1.1 Período de 1986 a 1989: O Fantasma da Hiperinflação 
 
 Os anos oitenta foram inaugurados com uma grande crise da dívida externa 
brasileira.  Na década anterior, o governo havia feito inúmeros empréstimos para financiar 
os investimentos no setor de energia, transporte, siderurgia, petroquímica, papel e celulose, 
entre outros. Isto fez com que o volume de empréstimos feitos entre 1974 a 1982 atingisse 
a cifra de U$50 bilhões (Cerqueira 1996). Em 1979, os EUA elevaram consideravelmente 
as taxas de juros, trazendo sérias implicações para a economia de países com dívidas em 
dólar, como o Brasil. Somando-se a isso, a crise no mercado financeiro internacional foi 
agravada por uma série de eventos - instabilidade política no Oriente Médio, Guerra das 
Malvinas, moratória no México e a não criação de um fundo de emergência do FMI-, 
reduzindo drasticamente os fluxos de financiamento externo para o Brasil a partir de 
setembro de 1982. 
  
 Desta forma, a política de industrialização por substituição de importações (ISI), 
financiada durante décadas por empréstimos de capital externo, teve que ser redirecionada 
em função de uma conjuntura internacional caracterizada pela escassez de recursos e alta 
dos preços de importação, a qual afetou principalmente as aquisições de petróleo. O 
governo foi obrigado a adotar políticas econômicas que favorecessem a exportação para, 
assim, aumentar a captação de divisas. Isso implicou em desvalorizações sucessivas da 
moeda nacional - 30% em 1979 e em 1983, gerando um círculo vicioso de aumento do 
volume da dívida e crescimento do valor das importações. Este quadro, somado às medidas 
de indexação da economia adotadas no período, resultou em um processo inflacionário 
crescente, elevando as taxas anuais de 40% em 1979 para 240% em 1985.  
 
 Apesar da quebra de safra em 1983, a agricultura teve um papel importante na 
política de promoção de exportações implementada neste período. Isto foi promovido 
deliberadamente pelo governo através de duas importantes medidas. A política geral de 
preços mínimos (PGPM) foi fortalecida com o intuito de garantir o abastecimento 
doméstico e diminuir as importações, visando principalmente produtos como o milho, 
arroz, feijão, soja, algodão e mandioca. Além disso, o Estado reforçou o controle sobre os 
preços e a comercialização de produtos como o trigo, açúcar, café e leite. No caso do trigo, 
um conjunto de medidas de estímulo à auto-suficiência, incluindo investimentos em 
pesquisa, permitiu que a produção total em 1985 fosse 176% superior a de 1975. Desta 
forma, nesta primeira metade da década de oitenta, a agricultura foi  caracterizada por um 
regime de forte tutela do Estado, ainda que a crise cambial de 1983 tenha obrigado o 
governo a reduzir as ofertas de crédito a patamares inferiores do qüinqüênio anterior.  
 
 Em 1985, o Brasil estava em pleno processo de transição democrática, com a posse 
do primeiro presidente civil, eleito de forma indireta, 20 anos após o golpe militar de 1964. 
O fracasso das medidas de combate à inflação adotadas no início da década de oitenta, 
baseadas principalmente na indexação da economia,  abriu espaço para que economistas 
com novas idéias viessem ocupar posições de decisão dentro do novo Governo (Pio 2001). 
Este grupo, o qual uma década mais tarde também influenciaria a elaboração do Plano 
Real, formulou e lançou em fevereiro de 1986 um plano de estabilização heterodoxa, 
batizado de Plano Cruzado.  
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 A reforma monetária foi a principal característica do Plano Cruzado, com a criação 
de uma nova moeda, o Cruzado, a qual substituiu o antigo Cruzeiro na proporção de 
Cr$1000 para Cz$1. Todavia, uma série de modificações no Plano provocaram desvios em 
relação a sua formulação original, levando a um aumento apreciável da demanda. Isto teve 
implicações negativas para a balança comercial, a qual sofreu uma redução nas exportações 
e aumento das importações. Este descontrole da demanda pressionou os preços e, 
consequentemente, a inflação voltou a subir atingindo cifras anuais de 360% em 1987, ano 
em que o país declarou a moratória da dívida externa.  
 
 Ainda na década de oitenta, dois novos planos foram editados, separados por curtos 
intervalos de tempo: Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989).  Todos eles utilizaram 
medidas como o congelamento de preços e a indexação de preços e salários, colocando o 
país em um ciclo vicioso de baixa de inflação momentânea e de euforia no setor de 
investimentos, para logo em seguida retornar a incerteza inflacionária, a valorização de 
ativos financeiros, redução de investimentos e quase recessão.  
 
 Este ambiente macroeconômico errático provocado por políticas econômicas 
ineficazes e que dominou a década de oitenta, teve sérias conseqüências para a agricultura. 
Houve uma redução da oferta de crédito rural,  eliminação de subsídios em 1986,  grande 
flutuação dos preços internacionais e dos preços internos dos produtos agrícolas. Estudo 
sobre o impacto dos planos de estabilização na agricultura, mostra o padrão cíclico de 
comportamento dos preços agrícolas neste período, apresentando uma tendência inversa 
àquela observada para a inflação (Rezende, 1992). O autor demonstra que os 
congelamentos de preços –período de baixa inflação-, levaram a uma diminuição da oferta 
de produtos agrícolas e consequentemente, aumento dos preços. Por outro lado, nos 
períodos de descongelamento – período de inflação alta-, houve um deslocamento dos 
investimentos para ativos financeiros com um aumento da oferta e queda do valor dos 
produtos agrícolas.  
 
 Desta forma, um dos principais aspectos deste período foi o alto risco da atividade e 
conseqüente crescimento do endividamento do setor. A valorização de ativos não-
financeiros no início de cada plano estimulou a tomada de empréstimos e investimento na 
agricultura. Prova disso são as supersafras que sucederam cada um dos planos, em 1987, 
1988 e 1989 respectivamente, contribuindo para que a agricultura fechasse o período com 
uma performance bem superior ao setor industrial (Ferreira, 1994).  
 
 No entanto, as ondas inflacionárias e a derrocada dos preços dos produtos agrícolas 
que incidiram após cada plano amplificaram as dívidas dos produtores. Ao mesmo tempo, 
a elevação da inflação foi tornando o crédito mais caro, elevando o custo para o Governo.  
Portanto, a redução de crédito, endividamento crescente, queda dos preços e quebra da 
safra 1989/90 fizeram que a agricultura entrasse a nova década em situação de grande 
desvantagem, mesmo que ainda tenha apresentado uma performance bem superior à da 
indústria  
 
 
1.1.2 Período de 1990 a 1993: Combate à inflação e início da abertura da economia 
 
 O ano de 1990 é quando se dá o início efetivo da reestruturação do Estado no 
Brasil. É início também do mandato presidencial de Fernando Collor, este sim, eleito 
através do voto direto em 1989. Em março de 1990, um dia depois de sua posse, foi 
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lançado um programa de estabilização com medidas de choque visando, principalmente, o 
controle da inflação através da redução da dívida pública. Para tanto, o Plano Collor 
baseou-se no  confisco monetário, seqüestrando inclusive ativos de pessoas físicas 
depositados em poupança e conta corrente. O pacote incluiu também o congelamento 
temporário de preços e salários, bem como o ajuste de índices de correção monetária. Ao 
contrário dos planos anteriores que adotaram mididesvalorições da taxa de câmbio, desta 
vez optou-se pela  taxa de câmbio flutuante.  
 
 Além de medidas de ordem monetária, o novo governo iniciou o processo de 
abertura da economia desregulamentando setores sob tutela do estado, promovendo a 
liberalização comercial e o enxugamento da estrutura governamental. Na verdade, as 
privatizações de empresas publicas já vinham sendo feitas desde a década anterior, mas não 
como uma ação deliberada de redução do aparato Estatal (Velasco Jr. 1997). Contudo, as 
mesmas tinham como principal objetivo racionalizar aspectos administrativos e liquidar 
empresas deficitárias, sendo executadas pelo BNDES  sem um programa governamental 
específico.  
 
 É com o Governo Collor que se deu início à primeira fase do processo de 
privatização através do lançamento do Programa Nacional de Desestatitazação, o qual foi 
aprovado por Lei no. 8031 em abril de 1990. Sem este artifício seria impossível iniciar o 
programa, uma vez que a Constituição aprovada em 1988 reforçou as atribuições do 
Estado, deixando pouco espaço para a desestatização (Couto 1998) .   
 
 Como nos casos dos planos anteriores, as medidas adotadas não foram eficazes no 
combate à inflação e em 1991 a taxa anual chegou a 446%. O Plano Collor foi reeditado 
em sua versão II em Janeiro de 1991, mas sem sucesso. Em abril de 1992 o então 
presidente foi envolvido em um escândalo de corrupção, seguido de uma ação de 
impeachment aprovada pelo Congresso Brasileiro em dezembro daquele mesmo ano. O 
Governo foi assumido pelo vice-presidente que, após a troca sucessiva de quatro Ministros 
na área econômica, lançou o Plano de Ação Imediata e o Plano de Estabilização 
Econômica, criando as bases necessárias para lançamento do Plano o Real. Ainda que em 
um menor ritmo, o governo de transição deu continuidade ao plano de privatizações,  
sendo captados US$ 3,4 bilhões com privatização de 18 empresas. 
  
 Os Planos Collor I e II tiveram impactos significativos sobre a agricultura, a qual 
iniciou a década já em situação de crise. A quebra de safra em 1989/90 reduziu 
significativamente os ingressos do setor agrícola. Isto foi agravado pela redução drástica de 
crédito rural no período, a qual atingiu patamares inferiores aos anos mais críticos da 
década de  oitenta (Fig.1). No âmbito das medidas de reestruturação do estado, foram 
extintos órgãos que controlavam as políticas para a cana-de-açúcar e café. A empresa que 
congregava os serviços de extensão rural, a EMBRATER, foi extinta em 1991, sendo 
transferidos para os estados as obrigações de acompanhamento técnico aos agricultores. A 
desregulamentação dos mercados de trigo e leite e a eliminação de subsídios ao trigo 
levaram a um incremento nas importações destes produtos. A criação do Mercosul em 
1994, ampliou as possibilidades de relações comerciais com os países vizinhos membros 
do acordo, dos quais o Brasil veio a tornar-se um importador de produtos agrícolas.   
 
 Além das medidas de abertura da economia, as condições macroeconômicas 
vigentes e a situação do mercado internacional criaram um ambiente bastante favorável 
para as importações. Em estudo realizado para avaliar a vantagem comparativa revelada de 
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grãos, Gasques (1998) sugere que a facilidade de pagamentos em prazos mais ampliados e 
com menores taxas de juros, foi um outro atrativo para que, no período de 1993, 
aumentassem os ingressos de produtos importados de fácil produção no país, como feijão e 
milho. Esta distorção foi corrigida apenas em maio de 1997, quando o Governo editou a 
Medida Provisória 1569 colocando o limite máximo de 180 dias para pagamento de 
importações.   
 
 Um outro aspecto importante deste período foi a elevação significativa do 
endividamento dos agricultores. O reajuste monetário feito no início do plano reajustou os 
preços em 41% enquanto que as dívidas foram corrigidas em até 84% (Araújo, 2000). Isto 
trouxe sérias repercussões no restante da década, colocando um grande contingente de 
agricultores em situação de inadimplência e fazendo do crédito rural um dos principais 
temas na agenda das organizações sociais rurais.  
 
 

Fig.1. Volume de recursos aplicados no crédito rural nas últimas três décadas.  
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Fonte: BCB  

 
 
 
1.1.3 Período de 1994-2002: Estabilização Econômica e Consolidação do Ajuste 
 
 O plano de estabilização da economia, também chamado de Plano Real, foi lançado 
em fevereiro de 1994 anunciando a conversão gradual de todos os contratos vigentes a um 
único indexador denominado Unidade Real de Valor (URV). O valor de 1 URV foi 
estabelecido como US$1 (um dólar americano) e esta paridade foi mantida até maio de 
1994, ocasião de lançamento da nova moeda, o Real. Desta data até maio de 1999, passou 
a vigorar um regime de desvalorização cambial “administrada”, o qual acabou gerando 
sérios desequilíbrios para a balança comercial brasileira e para as contas públicas. 
 
 Ao contrário dos planos anteriores, não houve congelamento de preços ou outros 
tipos de choque como artifício para controle da demanda. Todavia, a edição do plano foi 
precedida de medidas destinadas a controlar os fatores que influenciavam a inércia 



 15 

inflacionária. Aí estão incluídas as ações voltadas ao controle do déficit orçamentário e 
equilíbrio das contas governamentais. Neste sentido foram tomadas decisões de corte de 
gastos com pessoal e investimentos públicos. Na insuficiência destas medidas, o governo 
teve que encaminhar ao Congresso um Emenda Constitucional para criação do Fundo 
Social de Emergência (FSE). A aprovação deste emenda permitiu ao Governo reduzir a 
participação de estados e municípios em um conjunto de impostos e reter até 20% de todos 
os impostos federais, gerando uma fonte adicional de recursos para financiar o elevado 
déficit público estimado no orçamento de 1994.  
 
 O êxito das medidas no controle inflacionário manifestou-se nas urnas e, em 1995, 
assume o novo presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, o qual havia sido o Ministro 
da Fazenda no período de formulação e implementação do Plano Real. O país iniciou o ano 
com uma taxa de inflação de 1,6% ao mês, bem abaixo do índice de 42% registrado onze 
meses antes, às vésperas da edição do plano. Todavia, o problema das contas públicas 
agravou-se, servindo de forte motivação para acelerar o programa de privatizações.  
 
 Diferente da década anterior, havia uma intenção deliberada de reduzir o aparato 
estatal nas bases preconizadas pelo pensamento internacional dominante de que o estado 
deveria resguardar para si apenas aquelas funções e áreas que não pudessem ser reguladas 
exclusivamente pelo mercado. O Plano Diretor da Reforma do Estado, lançado no final do 
primeiro ano do Governo Fernando Henrique, deu destaque à necessidade de “a 
descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que não 
envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é 
o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos a esse 
processo de "publicização" (Mare, 1995). Neste plano, o governo apontou como reformas 
inadiáveis (i) o ajustamento fiscal duradouro; (ii) reformas econômicas orientadas para o 
mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a 
concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da competição 
internacional; (iii) a reforma da previdência social; (iv) a inovação dos instrumentos de 
política social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor qualidade para os 
serviços sociais; e (v) a reforma do aparelho do Estado, com vistas a aumentar sua 
"governança", ou seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas 
públicas. 
 
 Desta forma, a partir de 1996, as privatizações avançaram além da venda de 
empresas estatais, ampliando-se para setores de serviços e infra-estrutura, bem como a 
quebra de monopólios constitucionais. Além de pequenas modificações na Lei que 
regulava o PND, outra medida importante foi a aprovação em fevereiro de 1985 da Lei das 
Concessões, regulamentando o artigo 175 da Constituição Federal e introduzindo novas 
normas sobre concessão de serviços públicos. Ainda em 1995, foram aprovadas emendas 
constitucionais que permitiram acabar com monopólios de pesquisa e exploração de 
petróleo e gás natural.  
  
 Portanto, no período de 1994 a 2000, as privatizações e liquidações executadas pelo 
Governo Federal reduziram o número de empresas estatais na categoria de sociedade de 
economia mista, de 109 para apenas 56. As privatizações promoveram a transferência de 
ativos estatais na ordem de US$68,8 bilhões, sendo que 82% destas receitas foram geradas 
após 1994. Apenas a venda da Telebrás – controladora dos serviços de telefonia-, realizada 
em 1998, gerou US$24 bilhões de dólares,  consagrando-se como a maior privatização da 
América Latina. Somando as receitas geradas pelos programas de privatização 
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implementados pelos governos dos estados, os recursos levantados entre 1991 e 2002 
foram de 103 bilhões, colocando o Brasil apenas atrás da Itália em termos de volume de 
capital auferido com privatizações na década de noventa (Andrade, 2002).  
 
 Como bem analisado por Velasco Jr. (1997), a privatização em si não garantiu o 
início do Estado atuando como regulador. Discutindo os antecedentes e evolução do 
processo de privatização no Brasil, Pinheiro (1999) reforça esta idéia destacando a estreita 
ligação entre a política macroeconômica e as privatizações. O autor conclui que a principal 
motivação por trás desse grande e radical esforço de privatização foi a incapacidade do 
Brasil de estabilizar a economia e de manter um crescimento sustentado.   
 
 Grande parte desta dificuldade deve-se ao cenário internacional turbulento que 
predominou na segunda metade da década. Em uma condição de economia globalizada, o 
Plano Real não ficou imune às crises financeiras internacionais que se abateram sobre o 
México (dezembro de 1994), Ásia (julho a outubro de 1997 e janeiro de 1998), Rússia 
(agosto de 1998) e Argentina (2001). Em estudo sobre os efeitos das crises financeiras 
internacionais sobre o Brasil, Almeida (1999) destaca que para evitar o contágio das crises 
internacionais, o governo brasileiro teve que adotar medidas que sacrificaram sobremaneira 
o crescimento econômico. A crise da Ásia levou a uma enorme retração de capitais e para 
contrabalançar este efeito, optou-se pela manutenção de elevadas taxas de juros, chegando 
a 42% ao ano em 1997 (Fig. 2). Ainda que a inflação tenha se mantido em baixa, com 
tendência descendente durante boa parte do período, os juros altos inibiram o crescimento 
da economia, com o crescimento do PIB não indo além de 3% ao ano. Os juros elevados 
também incidiram sobre o déficit em conta corrente, o qual subiu de US$1,7 bilhões em 
1994 para US$33,6 bilhões em 1998. A situação do déficit ficou ainda mais agravada pela 
performance da balança comercial, a qual foi negativa de 1995 a 2000, fato que não ocorria 
deste os primeiros anos da década de setenta (Fig.3).  
 
 

Fig.2: Taxa anual de juros e de inflação no período pós-Plano Real. 
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Fig.3: Exportações, importações e saldo da balança comercial no período de 1980 a 2002.  (Fonte: BCB) 
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 A crise deflagrada pela moratória da Rússia em 1997 levou a uma evasão de 
capitais nos países emergentes. Para compensar os impactos, o governo foi obrigado a 
reduzir as reservas de US$72 bilhões para US$40 bilhões.  Esta situação só não foi mais 
grave devido à entrada de um volume recorde de recursos provenientes das privatizações. 
Mas para não correr riscos, o país teve que, em 1998, recorrer ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI), inaugurando uma nova modalidade de empréstimos chamada de NAB 
– New Arrangements to Borrow, caracterizada como um tipo de empréstimo de 
“precaução”. Neste acordo, o país ficou apto a receber, em três meses, até US$ 20 bilhões, 
podendo chegar até US$37 bilhões em um ano. Para a aprovação deste crédito, o governo 
teve que se comprometer com um rigoroso programa de ajuste fiscal para combater o 
déficit que neste ano chegou a US$34 bilhões ou o equivalente a  4,4 % do PIB.  Isto 
significou uma redução de gastos e investimentos públicos em áreas de relevante 
importância social.  

 
 Em 1999, ainda sob o impacto da crise Russa, o câmbio fixo foi abandonado e a 
equipe econômica institui o câmbio flutuante. Esta mudança demarcou uma nova etapa do 
Plano Real. Entre dezembro de 1998 e fevereiro de 1999, a desvalorização cambial chegou 
a 58,7%. O impacto imediato foi a redução das importações em 15% em relação ao ano 
anterior, fazendo com que a balança comercial começasse a inverter a trajetória de saldo 
negativo que mantinha desde 1995. Importante destacar que esta mudança cambial não 
teve impactos significativos nas exportações, em particular nas commodities agrícolas que 
sofreram uma retração na demanda e queda de preços após a crise Asiática (Margarido, 
2001). Em relação às importações, a desvalorização cambial teve efeito especialmente no 
mercado regional, reduzindo as importações agrícolas que o Brasil fazia dos parceiros 
comerciais do Mercosul. Para completar o quadro, a Argentina entrou em crise econômica 
no ano de 2001, fragilizando ainda mais a situação do Mercosul e trazendo novamente o 
fantasma da crise financeira internacional sobre a economia brasileira, desta vez através de 
um país da vizinhança.    
 
 A política agrícola em vigor no período esteve, portanto, subordinada a esta 
conjuntura macroeconômica e às diretrizes de redução do aparato estatal estabelecidas em 
1995.  Cabe destacar as mudanças que afetaram a política de preços mínimos, crédito rural 
e seguro agrícola, as quais estão descritas em detalhe por  Coelho (2001). A política de 
preços mínimos, através das Aquisições do Governo federal (AGF), foi durante mais de 
uma década o mecanismo utilizado pelo governo para sustentar preços. Em 1996, este 
sistema passou por reformulações e foi criado o Prêmio de Escoamento da Produção – 
PEP, situação em que o Governo paga aos agentes de comercialização um prêmio de valor 
fixado em leilões. Este prêmio equivale à diferença entre o preço mínimo oficial e o preço 
de mercado. Esta mudança fez reduzir significativamente as quantidades de produção 
estocadas pelo governo, reduzindo custo financeiro e gerencial.   
   
 O Empréstimo do Governo Federal- EGF, instrumento de apoio à comercialização, 
também foi reduzido a partir da criação do programa de Contratos de Opção. Este 
programa foi criado em 1997 visando reduzir as despesas do governo com a 
comercialização, passando a exercer um papel de facilitador de vendas para os produtores. 
O sistema de abastecimento e de armazéns foi reformulado com a aprovação de uma nova 
Lei de Armazenagem, a qual permitiu a privatização de armazéns estatais considerados não 
estratégicos. Na área de inspeção vegetal, foi aprovada uma nova Lei de Classificação dos 
produtos vegetais, abrindo a possibilidade de ampliação da participação do setor privado 
nesta atividade.  
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 O programa de seguro agrícola, o PROAGRO, foi também modificado para 
adequar-se às novas condições criadas pela economia aberta e de participação no Mercosul. 
Em primeiro lugar, houve uma redução do volume de recursos alocados e do número de 
culturas cobertas pelo seguro. Iniciaram-se também esforços para estimular a entrada de 
seguradoras privadas neste ramo.  
 
 No âmbito do crédito rural aconteceram várias reformulações. Os recursos que 
anteriormente provinham em sua grande maioria do Tesouro Nacional passaram cada vez 
mais a vir de outras fontes, incluindo bancos privados. Em 1996, o governo criou o 
Programa Nacional da Agricultura Familiar, abrindo uma linha de crédito específica para 
os pequenos agricultores. Foram abertas também linhas de financiamento para 
investimentos agrícolas financiadas pelo BNDES, inicialmente para a aquisição de 
máquinas e equipamentos e nos anos seguintes diversificando as linhas de investimento.  
 
 Como resposta à pressão das organizações dos agricultores e diante da necessidade 
de resolver o impasse da situação negativa dos mutuários junto aos bancos, as dívidas dos 
agricultores foram secutirizadas através da aprovação da Lei 9138 de Novembro de 1995, a 
qual permitiu uma extensão dos prazos de pagamento de 7 a 10 anos, cobrindo um 
montante equivalente a US$7 bilhões. Em 1998, uma outra Lei autorizou a renegociação de 
dívidas com valores superiores à US$ 200 mil, com encargos financeiros entre 8 e 10%, 
dependendo do montante da dívida. Os mutuários deste grupo tiveram também um 
alongamento mínimo de 7 anos, com um prazo de 20 anos para reembolso, a partir da data 
de renegociação. As cooperativas também se qualificaram para beneficiar-se desta Lei 
através de uma resolução específica aprovada em 1999. Ainda neste ano, uma outra Lei foi 
aprovada, concedendo um desconto de 15 ou 30%, de acordo com o valor da dívida. 
Apesar de todos estes “perdões”, apenas um pequeno número de agricultores familiares foi 
beneficiado, uma vez que os maiores favorecidos foram os agricultores empresariais.  
 
 
1.2 Balanço da Década: Desempenho do Setor Primário, Emprego e Renda 
  
 Diante dos constrangimentos impostos pela conjuntura econômica vigente na 
última década, a agricultura apresentou uma performance positiva, pelo menos do ponto de 
vista macroeconômico. A taxa média anual de crescimento do PIB agropecuário foi de 
3,15%, superior ao setor industrial, que apresentou crescimento médio de apenas 1,8%. 
Estudo avaliando as respostas setoriais às políticas econômicas vigentes na década, com 
ênfase na oferta de moeda e taxas de juros, confirmou a diferenciação de respostas de cada 
setor (Chumvichitra, 2000). O coeficiente de variação do PIB no período foi maior para o 
setor industrial, seguido de agricultura e serviços. Dividindo-se o período em 2 fases, os 
coeficientes de variação no pós-Real foram maiores para a agricultura e serviços.  Em 
termos da participação da agricultura no PIB total, não houve grandes alterações em 
relação à década passada, ficando em torno de 10%. Mas a  participação foi maior no 
período anterior ao Real, com média de 11,2%, antes de 1995, para a partir deste ano 
assumir uma curva descrescente, com participação média no PIB total de 8,4%. 
 
 Com exceção do cacau, os demais cultivos de exportação – café, cana-de-açúcar, 
soja, laranja, fumo e carne bovina-, tiveram um aumento na produção total e um aumento 
das receitas (Tab.1). O saldo da balança comercial do agronegócio, computando não 
apenas para produtos básicos mas englobando um conjunto ampliado de itens  
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  Tab.1. Volume produzido e exportado (US$ milhões FOB) de cultivos de exportação – 1991-2000.  
 Produto  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Café (1)                     
     Volume (1.000 t)        1.127       1.069          1.028           934             780          834           920         1.039        1.322       1.020  
     Valor (US$ milhões FOB)        1.479       1.113          1.282        2.558          2.426       2.095        3.094         2.603        2.461       1.782  
Soja (2)                     
     Volume (1.000 t) 10000 13000 14000 17600 16800 16200 19500 21100 20966 21866 
     Valor (US$ milhões FOB)        2.031       2.696          3.074        4.135          3.820       4.458        5.729         4.761        3.784       4.197  
Cacau (3)                     
     Volume (1.000 t)           195          188             193           167               59            80             42              51             42            49  
     Valor (US$ milhões FOB)           266          248             254           281             117          162           116            140             95            87  
Cana-de-açúcar (4)                     
     Volume (1 milhão t) 2000 1344 2148 2743 4800 4124 3844 4792 7827 4344 
     Valor (US$ milhões FOB)           398          330             550           788          1.451       1.191        1.045         1.096        1.162          761  
Suco de Laranja                       
     Volume (1.000 t)           914          974          1.165        1.147             961       1.180        1.180         1.228        1.168       1.124  
     Valor (US$ milhões FOB)           900       1.046             826           986          1.105       1.392        1.003         1.262        1.235       1.019  
Carne Bovina                      
     Volume (1.000 t)           509       3.243             844           759             643          817           916            953        1.215       1.519  
     Valor (US$ milhões FOB)        1.146       1.224          1.333        1.334          1.297       1.509        1.563         1.598        1.907       2.170  
Fumo em Folhas                       
     Volume (1.000 t)           190          244             244           276             256          282           319            301           343          341  
     Valor (US$ milhões FOB)           681          804             697           694             769       1.029        1.091            940           893          813  

 Sub-total         6.901       7.461          8.016      10.776        10.985     11.836      13.641       12.400      11.538     10.830  

 Exportações Totais (US$ milhões FOB)       31.620    35.505        38.344      43.102       45.886     47.747      52.944       51.140     48.011     55.086  
 Participação deste grupo de produtos 
no total das exportações (%)             22            21               21             25               24            25             26              24             24            20  

 Fonte: SECEX-MDIC     
 Notas: (1) Inclusive solúvel; (2) Grão+farelo+óleo ;(3) Grãos+manteiga+licor+torta;  (4) Cristal+demerara+refinado .(5) Inclui miúdos comestíveis e conservas.  
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representando 32 capítulos da lista de produtos para exportação, equivaleu em média a 
41% do total das exportações. Dentro deste valor, apenas o “complexo” soja – grãos, farelo 
e óleo-, respondeu em média com 10% do total das exportações.   
 
 Portanto, entre 1990 e 2002, a balança comercial do agronegócio foi positiva em 
todo o período e as importações corresponderam, em média, a 29,3% do valor das 
exportações do setor (Fig. 4). Para identificar os impactos da liberação comercial, é 
necessário fazer uma análise desagregada da pauta de importações, o que será discutido em 
mais detalhes na seção seguinte. De toda maneira, algodão, trigo e laticínios foram os 
produtos com maior peso nas importações. O período mais crítico foi entre 1995 e 1996, 
quando as importações chegaram a 41% do valor das exportações do agronegócio. De toda 
maneira, a performance da balança comercial do agronegócio foi superior ao setor 
industrial, confirmando que a agricultura foi um elemento chave no processo de 
estabilização econômica. 

 
Fig.4: Exportações, importações e saldo da balança comercial do agronegócio 

Agronegócio: Balança comercial - 1990-2002 (US$ Milhões)
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Fonte: MAPA-DECOM 
 
 
 O PIB per capita variou positivamente em relação ao início da década, subindo de 
US$2,800 para US$3,300. No entanto, as médias nacionais não evidenciam a grande 
disparidade existente dentro do país. Na região Nordeste, a qual reúne 28% da população e 
com a maior concentração de população rural, o PIB per capita ficou em torno de 
US$1,300 (IBGE, 2002). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um outro 
indicador social e que, no Brasil, é calculado de forma desagregada para cada um dos 
municípios do país. A última versão da pesquisa revelou uma melhora na média nacional,  
subindo de 0,709 em 1991 para 0,764 em 2000 (PNUD, 2003). Todavia, entre os primeiros 
100 municípios com melhor IDH, apenas quatro não são da região Sul do Brasil e no outro 
extremo, os 100 municípios com pior IDH estão todos nas regiões Norte e Nordeste. A 
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faixa de variação do IDH entre os 5.507 municípios existentes no país ficou entre 0,919 e 
0,467. As diferenças manifestaram-se também entre população negra e branca, com valores 
médios de 0,700 e 0,811,  respectivamente.   
 
 O baixo crescimento da renda é uma das causas da pouca mobilidade do IDH, 
quando comparado com o início da década. Isto está refletido nas contas nacionais através 
do fraco desempenho do PIB, resultado da retração econômica que se agravou na segunda 
metade da década devido às elevadas taxas de juros que oneraram significativamente o 
crédito para investimento. Consequentemente, o mercado de trabalho foi afetado e o índice 
de desemprego atingiu o seu ápice no ano de 1999, alcançando a taxa média anual de 
8,9%ii (Fig.5). O agravamento da crise fiscal também reduziu a contratação de pessoal na 
administração pública, diminuindo as opções de ampliação do emprego. Além disso, a 
década foi marcada por mudanças qualitativas no emprego, com uma expansão do trabalho 
dito “informal”, situação em que os trabalhadores não usufruem qualquer cobertura legal 
(Cardoso Jr., 2000). 
 
 

Fig.5: Taxa de desemprego aberto no mês de novembro, nas regiões 
metropolitanas de  Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo  
e Porto Alegre.  
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Fonte: IBGE 

 
 
 O censo agropecuário de 1996 apontou a existência de 17,9 milhões de pessoas 
ocupadas na agricultura. A avaliação do desempenho do trabalho rural na década e dos 
impactos das políticas econômicas sobre o PEA agrícola esbarra nas limitações de 
metodologias censitárias adotadas no país (Del Grossi et al, 2002). Todavia, os dados 
disponíveis indicam que o setor agrícola foi o que teve maior variação na taxa de ocupação, 
apresentando no ano de 1996 uma variação negativa na taxa de emprego equivalente a 13,5 
% (Fig.6). 
                                                           
ii Este índice é o valor médio observado nas regiões metropolitanas de 6 capitais brasileiras: Salvador, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.  
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 Estas oscilações na taxa de emprego refletiram-se nos níveis de renda. O índice de 
Gini para concentração de renda sofreu pouca variação entre 1980 e 1998, com valores de 
0,587 e 0,567, respectivamente. No mesmo período, houve uma diminuição na proporção 
de pessoas abaixo da linha de indigência, caindo de 18,8% para 14,5%. O mesmo ocorreu 
para a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza, variando de 43,2% para 34,1%. 
Todavia, o número absoluto cresceu em função do aumento populacional e, portanto, em 
1998 existiam pelo menos 26,5 milhões de pessoas nos bolsões de exclusão social (Tab.2). 
 

 
Fig.6: Variação setorial da população ocupada na indústria, agricultura e serviços. 
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Fonte: IPEA – Citado em Pinheiro, 1999. 
 
 

Tabela 2: Pobreza no Brasil em períodos selecionados  
Ano Indigência (1000 pessoas) Pobreza (1000 pessoas) Coef. de Gini - Renda 
1981 1557 17509 0,570 
1991 2399 22973 0,583 
1996 4098 27154 0,603 
1998 3849 22791 0,575 

Fonte: IPEA 
 
 
 Os preços agrícolas são um indicador útil para aferir as oscilações de renda dos 
agricultores. Estudo sobre o desempenho dos preços agrícolas em distintos períodos das 
décadas de oitenta e noventa, considerando produtos de exportação (cacau, laranja, soja e 
café) e produtos de importação (feijão, milho, algodão, arroz e trigo), registrou uma queda 
acentuada dos preços (Helfand, 2001). No período 1995/1998, todos os produtos 
apresentaram valores 50% a 60% inferiores àqueles observados no período 1982/1986. A 
variação dos preços internos foi atribuída à valorização cambial que predominou em boa 
parte dos anos noventa.  
 
 Estudo para avaliar a influência de variáveis internas e externas sobre a formação 
dos preços agrícolas, Margarido (2001b) demonstra que houve uma alteração em relação á 
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sensibilidade da relação de troca agricultura/indústria na década de 90 em comparação com 
décadas anteriores, confirmando a maior exposição da agricultura brasileira a fatores 
internacionais. Neste estudo, observou-se que a maior aderência dos preços a fatores 
externos é definida principalmente pelos preços internacionais de matérias-primas 
agrícolas, preço do petróleo, preços internacionais de alimentos e em menor escala pela 
inflação nos Estados Unidos. 
 
 Concluindo, após um início conturbado no plano econômico e político, o Brasil 
encerrou a década com a inflação controlada e tendo implantado uma série de reformas que 
criaram as condições para a inserção do país na economia globalizada. Estas mudanças 
foram feitas em um contexto de grande instabilidade financeira internacional, obrigando 
muitas vezes a subordinação das diretrizes adotadas internamente aos reveses da economia 
mundial. A piora das contas públicas e a elevação da taxa de desemprego, são alguns dos 
problemas resultantes das medidas adotadas, impedindo portanto, uma avaliação 
totalmente positiva da transição inaugurada neste último período do ajuste (Pinheiro et al, 
1991). O país fechou a década com vários indicadores negativos e, cada setor, saiu mais ou 
menos prejudicado deste processo de acordo com sua capacidade de adequação às novas 
dinâmicas criadas.  
 
 Portanto, para compreender os impactos dos ajustes sobre a agricultura camponesa, 
é necessário ir além dos indicadores macroeconômicos e analisar em mais detalhe algumas 
políticas específicas mais afetas a este setor e que, por conta disso, ganharam destaque na 
agenda das organizações sociais rurais neste período. Esta discussão é apresentada na seção 
seguinte.  
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2. O BRASIL RURAL NO CONTEXTO DO AJUSTE ESTRUTURAL 

  
 As medidas de ajuste implementadas na década de noventa diminuíram o grau de 
intervenção do Estado na agricultura e aumentaram o grau de exposição da atividade às 
dinâmicas do mercado internacional. Cada um dos segmentos sociais que compõe o setor 
agrícola reagiu diferentemente às medidas adotadas. Parte disso deve-se aos contrastes 
presentes na agricultura brasileira, na qual coexistem formas de exploração bem distintas 
como o agribusiness, agricultura familiar e extrativismo. Cada uma destas modalidades 
tem participação diferenciada na economia, no emprego e no acesso aos instrumentos de 
política agrícola, e a sua presença ou ausência confere contornos próprios à paisagem rural 
de cada uma das regiões do país.  
 
 Considerando o escopo deste trabalho – organizações sociais rurais relacionadas 
com a pequena agricultura-,  esta seção irá discutir em maior detalhe elementos da política 
macroeconômica e aspectos de políticas setoriais relevantes para este segmento. Com base 
na importância do tema para a agenda das organizações, foram eleitas para discussão: (i) 
política agrícola; (ii) política agrária; (iii) política comercial; (vi) desenvolvimento e 
sustentabilidade; (v) programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar; (vi) 
políticas sociais.  
 
 
2.1 Política Agrícola 
 
 A política agrícola engloba uma série de instrumentos que afetam tanto o 
comportamento da agricultura no curto-prazo como fatores estruturais ou de longo-prazo. 
Durante o período de ajuste, a política macroeconômica teve impactos em ambas 
dimensões. Os mecanismos de financiamento da agricultura foram reestruturados, 
diminuindo a participação dos recursos públicos no crédito agrícola. A política de preços 
mínimos administrada pelo Governo ganhou uma nova conformação e os preços agrícolas 
passaram a ser bastante influenciados pelo mercado internacional. Setores estruturais da 
política agrícola como a pesquisa e extensão, foram afetados com as medidas de ajuste 
fiscal que convergiram para a redução dos gastos públicos. 
 
 
2.1.1 Crédito Rural 
 
 Desde a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural em 1965, o crédito foi um 
dos principais instrumentos utilizado pelo Estado para promover o desenvolvimento da 
agricultura. Durante a década de noventa, o sistema de crédito passou por uma série de 
modificações, destacando-se: (i) a redução da participação de fundos governamentais; (ii) a 
redução do volume total de recursos alocados para as atividades de custeio, investimento e 
comercialização; (iii) a maior participação do setor privado; (iv) criação de linhas de 
crédito específicas para beneficiários da reforma agrária e para agricultores familiares.  
 
 De um modo geral, o crédito como um todo sofreu modificações na década de 
noventa. Em estudo sobre estas transformações, Soares (2001) afirma que o Plano Real 
marcou uma mudança na tendência de crescimento do crédito. Enquanto nos primeiros 
anos da década o volume de crédito vinha crescendo, a partir de 1994, estabilizou-se. Desta 
forma, ao contrário do que se esperava, a estabilização econômica não alavancou o crédito 
e acabou detendo a tendência de crescimento observada no início da década. Ainda que os 
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bancos tenham crescido, houve uma redução do volume de aplicações em crédito. As 
operações de maior rentabilidade acabaram tendo maior prioridade na alocação dos 
recursos dos bancos. O crédito à pessoa física, com taxas médias de juros mais elevadas, 
cresceu sua participação de 2% em 1989 para 15% em 1999, enquanto houve um 
decréscimo nas aplicações em setores produtivos.  
 

A agricultura teve uma participação pequena, ficando em média com 10% do total 
de crédito concedido entre 1989 e 1999, absorvendo um valor médio de 10% dos recursos 
de crédito alocados por bancos públicos e de 4% no caso dos bancos privados. Observou-se 
ainda uma participação estável em relação ao volume total de crédito com indicação de 
queda no final do período.  
 
 Comparando com décadas anteriores, os anos noventa apresentaram um patamar de 
gastos totais com crédito rural inferior aos gastos executados nos anos setenta e oitenta, 
com uma variação negativa de 43% e 45%, respectivamente (Fig.7). Enquanto na década 
de oitenta os gastos com crédito rural atingiram US$135 milhões, na década de noventa 
estes recursos não ultrapassaram US$ 74 milhões. O volume de recursos alocados para o 
crédito manteve-se em patamares ainda mais baixos nos anos 2000 e 2001, não superando 
o valor total de US$5,5 milhões anuais. Na década de noventa, manteve-se a tendência de 
maior alocação de recursos para os financiamentos de custeio em detrimento do crédito de 
investimento e comercialização. Considerando o total de recursos alocados de 1990 a 1999, 
o crédito de custeio recebeu 69% do total, enquanto investimento e comercialização 
receberam apenas 12% e 18%, respectivamente.  
 

Fig.7: Valores destinados para o crédito de custeio, investimento e 
comercialização nas três últimas décadas (US$ milhões).  
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Fonte: BACEN/MAPA  

 
 A redução no volume total de recursos foi acompanhada de mudanças nas fontes de 
financiamento do crédito rural. Enquanto em 1985 o Tesouro Nacional provia 64% dos 
recursos, em 1995 sua participação caiu para 20% e em 2000 para 0,02%. Além da redução 
do volume de recursos desta fonte, houve também uma modificação na forma de alocação. 
No lugar de liberação de empréstimos, o Governo passou a aplicar os recursos oficiais no 
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pagamento da diferença entre a taxa de juros de captação e a taxa de juros cobrada, ou seja, 
na equalização da taxa de juros.  
 
 A menor presença de recursos oficiais levou a um aumento na participação de 
outras fontes de financiamento, com destaque para os Recursos Obrigatórios do sistema de 
crédito que subiram de 13% em 1995 para 56% em 2000. O valor das exigibilidades foi 
alterado durante a década. Em 1995 esteve em torno de 17%, mas a partir de janeiro de 
1997 passou para 25% dos depósitos à vista do sistema bancário. Houve também uma 
mudança nos tipos de agentes financeiros atuando no sistema de crédito rural. Os bancos 
privados, que haviam reduzido sua participação entre 1987 e 1993, chegaram em 1999 com 
23% dos créditos concedidos contra 70% dos bancos públicos. Importante destacar que a 
privatização de bancos públicos estaduais, os quais geralmente tem a melhor cobertura 
geográfica em termos de distribuição das agências nas regiões agrícolas, eliminou este 
importante agente de crédito em vários estados.  
 
 No setor privado, além dos bancos comerciais, bancos cooperativos e bancos de 
montadoras de máquinas agrícolas passaram a ter um papel importante no final da década.  
Após a crise de 1995/1996, as montadoras aumentaram seus financiamentos através de 
seus próprios bancos. Uma análise da distribuição dos recursos para investimento 
repassados pelo BNDES mostra que, de 1994 para 2001, houve uma alteração drástica no 
ranking dos agentes financeiros com os quais o Banco se relaciona. O Banco do Brasil, que 
em 1994 repassava 53% dos recursos disponibilizados pelo BNDES, reduziu sua 
participação para apenas 26% em 2001. Por outro lado, neste mesmo ano três bancos de 
montadoras passaram a receber 33% dos recursos disponibilizados pelo Banco (BNDES, 
2002).    
 
 Em relação à distribuição do crédito entre as regiões, o Sul do Brasil deteve em 
1999 cerca de 42% do total de recursos destinados à agropecuária, seguido pela região 
Sudeste e Centro-Oeste com 29% e 18%, respectivamente. As regiões Norte e Nordeste, 
juntas, receberam apenas 11% dos recursos destinados ao crédito. Considerando que a 
região Nordeste concentra 46% da população rural do país ou 15 milhões de pessoas, bem 
como a maior parte das pequenas propriedades, a concentração do crédito na região 
Centro-Sul é um indicador claro de que as mudanças não conseguiram avançar na direção 
de maior inclusão social.  
 
 A redução da participação do Governo foi acompanhada por uma diversificação nas 
fontes de recursos (Tab.3). Várias delas vieram com o intuito de colocar o Governo em 
uma posição de mediador do sistema, deixando para o setor privado a responsabilidade de 
gestão do crédito agrícola. Entre estas medidas, pode ser citada a Cédula do Produto Rural- 
CPR criada em 1994 pelo Banco do Brasil e utilizada principalmente por agroindústrias e 
tradings para a obtenção de adiantamento de recursos para custeio. O Governo facilitou 
também a captação de crédito internacional, medida que foi utilizada especialmente no 
período de valorização cambial. Belik (2001) destaca que todos estes mecanismos de 
substituição do financiamento estatal estiveram submetidos a interesses de setores não-
agrários, em particular 
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Tab.3: Fontes de recursos para financiamento da atividade agrícola utilizadas na década de noventa. 
Fonte de recursos Normatização Observações 

Caderneta de Poupança Rural ou 
“Poupança Verde” 

- Criação: Resolução 1.188, de 05.09.86 
- Circular 1.130, de 12.12.87 autorizou 
o Banco do Brasil a receber depósitos 
de caderneta de poupança rural 

Teve maior importância no início da década, participando em  45,5% do total de 
recursos alocados em 1992. Este valor decresceu para 36% do total dos recursos em 
1996 e apenas 12% em 2000. 

Fundos Constitucionais - A partir de definições da Constituição 
de 1988, os Fundos Constitucionais 
foram regulamentados pela Lei 7.827, 
de 27.09.89.  

Eram formados por 3% das  arrecadações do Imposto de Renda e proventos de 
qualquer natureza, e do Imposto sobre Produtos Industrializados.  

Sociedade de Crédito Imobiliário, 
Bancos Múltiplos e Fundo de 
      Aplicações Financeiras (FAF) 

- Resolução 1.745, de 30.08.90 
- Resolução 1.753, de 24.09.90 
- Fundo de Aplicações Financeiras, 
criado pela Lei 8.056/90 e Circular 
2.209/92, 

Por ocasião da criação, a fonte de recursos foi baseada num percentual de 10% da 
captação de poupança das Sociedades de Crédito e Investimento e Bancos Múltiplos 
com carteira imobiliária. 

Contratos de Compra e Venda de 
Soja Verde 

Iniciativa do setor privado O produtor rural, através de uma cooperativa ou uma empresa que esteja operando 
com este mecanismo, assina um contrato de adiantamento de recursos para financiar    
o custeio. Este contrato é registrado em cartório e o produtor rural é o único que corre 
o risco de preços 

Adiantamentos sobre Contratos de 
Câmbio (ACC) 

Criados pela Circular BACEN 2.539, de 
25.01.95 

Representam  antecipações parciais ou totais de vendas a termo para o mercado 
internacional. O financiamento é sempre pago em produto, com preço estabelecido na 
data do contrato, e as garantias usuais são o aval, a hipoteca e o penhor. Estes recursos 
têm sido utilizados pelos exportadores para a compra antecipada de commodities no 
mercado interno, com a finalidade de honrar os contratos de exportação 

FINAME Agrícola Circular 95 do BNDES e a Carta-
Circular 10/95 

O órgão gerenciador é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). Os recursos originam-se do Fundo PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) e são destinados para os investimentos de médios e longos prazos. 
A participação do fundo no investimento é de 80% a 90% e os encargos são de 5,5% a 
6,5%, acrescidos ainda pela taxa de juros de longo prazo.  

Sistema de Equivalência-Produto Criado pela Lei 8.174, de 30.01.91, e 
posteriormente regulamentado pela 
Resolução 2.009, de 28.07.93 

Voltado para mini e pequenos agricultores, visando facilitar as operações de crédito 
nos períodos de inflação alta. O crédito era contraído em valor equivalente ao produto. 

Cédula do Produto Rural (CPR) e 
Certificado de Mercadoria com 
Emissão Garantida (CMG) 

- A CPR foi criada pela Lei 8.929, de 
22.09.94, e implantada pelo Banco 
do Brasil. 
- O CMG foi criado em 1994 pela     
Bolsa de Cereais de São Paulo. 

A CPR é um título que representa uma promessa de entrega de produtos agrícolas. O 
título é emitido por produtores, cooperativas ou associações de produtores para 
qualquer tipo de comprador, com o objetivo de substituir o custeio. O preço é definido 
livremente entre as partes envolvidas e pode ser negociado em bolsas e nas operações 
de balcão. 
A CMG é um contrato mercantil de compra e venda de mercadorias emitido pelo 
detentor da mercadoria e negociado apenas em bolsas de cereais e mercadorias.  

Fonte: organizado a partir de Gasques, 1995.  
 



 29 

o financeiro e industrial, tendo como principais beneficiários os cultivos de exportação e a 
agricultura integrada a complexos.   
 
 Uma outra modificação importante foi a desindexação dos juros, ação 
implementada a partir do Plano Real. De 1995 a 1997, a taxa de juros do crédito rural de 
operações controladas pelo Governo ainda foi superior a variação da inflação medida pelo 
IGP, mas esta tendência mudou a partir de 1998 (Fig.8). Todavia, enquanto no Tesouro e 
Exigibilidades as taxas de juros são fixadas pelo Governo, os recursos captados e 
administrados pelo setor privado têm taxas de juros de mercado, geralmente mais elevadas. 
Portanto, a maior participação de recursos privados significou maior custo do crédito para 
uma parte significativa das fontes e maior seletividade dos contratantes, principalmente nos 
períodos pós-planos econômicos.  
 
 

Fig. 8: Taxas de juros do crédito de custeio referente às operações com 
recursos controlados 
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Fonte: BACEN 
 
 
 O esforço de redução da participação de recursos públicos no financiamento do 
crédito acabou sendo neutralizado no processo de renegociação do endividamento dos 
agricultores, reeditando a velha prática de perdão de dívidas impagáveis do setor agrícola 
(Santiago et alii, 1999). A taxa de inadimplência junto ao Banco do Brasil que era de 2,5% 
em 1981 subiu para 6,6% em 1996 e o valor da dívida em 1998 correspondia a 25% do PIB 
agropecuário. Após muitas pressões de representantes dos agricultores empresariais, o 
Governo aprovou o Plano de Securitização para  agricultores com dívidas inferiores a 
R$200 mil, o Plano de Recuperação Financeira e Administrativa das Cooperativas –
RECOOP e em 1998 o Programa de Saneamento de Ativos Financeiros- PESA, para 
agricultores com dívidas superiores a R$200 mil. No Plano de Securitização, os títulos 
correspondentes às parcelas vencidas passaram a ser resgatados in cash com recursos do 
Tesouro Nacional, o que chegou a valores próximos de US$ 1 bilhão em 1999. Os maiores 
beneficiários deste sistema foram os grandes produtores, tradicionalmente os maiores 
beneficiários do sistema de crédito. Uma demonstração disso é a concentração do saldo 
devedor junto ao Banco do Brasil em 1999 nas regiões de expansão da fronteira agrícola e 
nos setores de produção empresarial, ou seja, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do 
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país (Araújo, 2000). Além disso, em 1999, a faixa de dívidas entre R$1 e R$10 mil 
envolvia 73% dos mutuários, mas correspondia apenas a 5,9% do total da dívida 
negociada, confirmando a alta concentração do crédito agrícola no país (Coelho, 2001).  
 
 Do ponto de vista da pequena agricultura, os gastos do Tesouro com perdão das 
dívidas de grandes produtores, a diminuição de recursos para o crédito e as demais 
mudanças introduzidas visando a transferência deste serviço para o setor privado foram 
todas medidas negativas para o setor. Como reação a estas mudanças, as organizações 
representativas dos trabalhadores do campo intensificaram na década as reivindicações 
para a garantia de crédito específico para os agricultores familiares. Fruto dessas pressões, 
foi criado em 1988 o Programa Nacional da Agricultura Familiar- PRONAF, o qual, entre 
outras medidas, criou linhas de crédito a taxas de juros menores que as demais linhas. 
Devido à abrangência e relevância deste programa, ele será tratado mais detalhadamente no 
item 2.1.4.2. Também não está incluído o Programa Especial de Crédito para Reforma 
Agrária- PROCERA, o qual será discutido em mais detalhe no item 2.1.4.3.  
 
 Além do PRONAF, vale destacar iniciativas do setor não-governamental que 
buscaram criar novas modalidades de crédito visando ampliar as possibilidades de acesso a 
recursos para segmentos excluídos das linhas de financiamento de cunho empresarial. 
Podem ser citados os fundos rotativos geridos por organizações não-governamentais 
(ONGs) presentes em várias regiões do país. Um estudo sobre o acesso de mulheres 
agricultoras a linhas de crédito oficiais e não-oficiais no Nordeste do Brasil demonstrou 
que, apesar das dificuldades e limitações gerenciais, estes fundos rotativos funcionam 
como um laboratório, identificando mecanismos operacionais mais adequados a serem 
adotados pelos sistemas de crédito oficial que tenham como destino os segmentos mais 
marginalizados do sistema vigente (Romano et alii, 2001).  
 
 Os fundos rotativos também foram a origem do Sistema de Crédito Solidário- 
CRESOL, uma rede de cooperativas de crédito em operação desde 1995, distribuída em 
192 municípios da região Sul do Brasil. O Sistema CRESOL credenciou-se para gerir 
recursos repassados por bancos estatais e, em 2002, o capital social ficou em torno de 
US$2 milhões, distribuídos em 68 cooperativas que congregam 25 mil associados (De 
Lannoy, 2002). A particularidade deste sistema e de outras cooperativas de créditos criadas 
e administradas por pequenos agricultores é que, por Lei, 60% dos recursos são aplicados 
no crédito rural contra apenas 25% no caso dos bancos privados. Além disso, as 
cooperativas se propõem a beneficiar o maior número de projetos, sendo mais flexíveis 
para o financiamento de pequenos valores (Búrigo, 2001). Por estes motivos, elas tem sido 
apontadas como uma das modalidades de democratização do crédito e que podem operar 
em grande sinergia com o sistema oficial.  
 
 
2.1.2 A Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM 
 
 A Política de Garantia de Preços Mínimos- PGPM , instrumento de política agrícola 
concebido nos anos oitenta com a finalidade de garantir a renda dos produtores, regular os 
preços e oferta adequada dos agrícolas, também passou por mudanças substanciais nos 
anos noventa. As principais reformas deram-se a partir de 1995 e consistiram na 
desindexação dos preços mínimos e substituição  do instrumento EGF - Empréstimos do 
Governo Federal por outros mecanismos de comercialização administrados pelo setor 
privado. Além da decisão do Governo de reduzir sua participação na comercialização e 
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assim reduzir os custos com estoques, estas mudanças foram justificadas pelo desempenho 
ruim da PGPM nos primeiros anos da década, anteriores ao período de estabilização. 
Estudos demonstram que, em um cenário de economia aberta, o Governo teve dificuldades 
de aplicar com eficácia instrumentos de garantia de preços que foram concebidos em uma 
situação em que o mercado agrícola encontrava-se sob forte intervenção estatal (Rezende, 
2001). Além disso, a abertura às importações possibilitou ao Governo valer-se desta opção 
para garantir o abastecimento interno, podendo portanto desobrigar-se da manutenção de 
estoques públicos.  
 
 Dois novos instrumentos de comercialização foram criados visando adequar a 
política de  preços mínimos aos princípios do programa de ajuste. Os Contratos de Opção 
de Venda (CPV) foram criados em 1996 como um programa de natureza privada, 
constituindo-se em um tipo de seguro contra a queda de preços em que o produtor “compra 
o direito” de venda da sua produção ao Governo sem necessariamente exigir a formação de 
estoques estatais. Os COVs passaram a ser utilizados pelo Governo em 1997 na 
comercialização de milho, para, posteriormente, cobrir também os cultivos de arroz, trigo e 
algodão. Apesar de ser privado, a Companhia Nacional de Abastecimento- CONAB tem 
sido o agente operador do CPV, tendo adquirido entre 1997 a 2001 32% do volume 
comercializado nos 186 mil contratos executados no período. A agência lança os contratos 
em leilões eletrônicos na época de colheita do produto sempre que os preços de mercado 
estão abaixo dos preços mínimos.  
 
 O Prêmio de Escoamento da Produção – PEP foi um segundo instrumento 
implementado no ano de 1996 para, de certa maneira, substituir as AGFs e eliminar os 
problemas gerados pelo  acúmulo de estoques governamentais verificado em períodos 
anteriores. Com o PEP, em vez de comprar os excedentes, o Governo passou a pagar um 
prêmio equivalente à diferença entre os preços de mercado e o preço mínimo. O PEP cobre 
todos os produtos que participam da política de preços mínimos e o prêmio é subsidiado 
com recursos governamentais. Os valores gastos entre 1996 e 2001 com pagamentos de 
prêmios para milho, trigo e algodão foram de R$89 milhões, R$ 64 milhões e R$136 
milhões, respectivamente (CONAB). No entanto, como não implica em formação de 
estoques, o programa é considerado como o de menor custo para o Governo.   
 
 Estudo sobre o desempenho destes dois novos instrumentos, Conceição (2002) 
sugere que:  

(i) Nos anos em que foi necessário maior intervenção nos preços, o Governo teve 
que utilizar tanto a AGF como o COV, demonstrando a necessidade de uma 
complementaridade entre os instrumentos;  

(ii) Cada produto reagiu de forma diferenciada em relação ao número de contratos 
vendidos e contratos realizados. De 1998 a 2000, o arroz apresentou taxa de 
realização entre 79% e 91%, enquanto que o milho variou entre 1% e 25% no 
máximo.  

(iii)O PEP vem sendo utilizado em períodos de maior dificuldade de 
comercialização, como caso do milho em 1997, que apresentou superprodução 
depreciando os preços. 

(iv) A influência destes mecanismos sobre a variação dos preços agrícolas foi 
pequena constatada tanto para o arroz como para o milho. No entanto, com a 
desvalorização cambial introduzida em 1999, tanto o PEP como o COV 
passaram a exercer pouca influência sobre a volatilidade dos preços. Ao mesmo 
tempo, observou-se um crescimento da volatilidade de receita e área plantada, 
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indicando a necessidade de utilizar os mecanismos de forma mais ativa para não 
incorrer na depreciação dos estoques internos a níveis incompatíveis com a 
demanda interna.  

  
 Constata-se, portanto, que a diminuição da participação das AGFs e a quase 
extinção dos EGFs, reduziram a intervenção do Estado na formação de preços e na gestão 
de estoques reguladores. A divulgação de preços mínimos para um conjunto de produtos 
foi mantida (Tab.4), mas este instrumento passou a ter pouca relevância frente à grande 
influencia do mercado internacional. A criação do COV e PEP transferiu em grande 
medida para a iniciativa privada a regulação dos mecanismos de comercialização.  Setores 
representativos da agricultura familiar criticam estas medidas alegando a inadequação 
destes instrumentos para este setor. Operações de comercialização sofisticadas via pregão 
eletrônico estão fora do alcance dos milhões de agricultores familiares produtores de 
milho, pelo menos individualmente.  
 
 

Tab. 4: Lista de produtos e respectivos preços mínimos aplicados na safra 2002/03 

Produto 
Unidade Valor 

US$1 
Produto Unidade Valor US$1 

Algodão em caroço 15 kg 2,96 Raiz de mandioca t 10,29 a 11,47 

Algodão em pluma 
15 kg 9,97 Farinha de 

mandioca 
50kg 3,07 a 3,29 

Caroço de Algodão 15 kg 0,52 Fécula de mandioca kg 0,09 
Alho kg 0,46 Goma/polvilho kg 0,08 

Arroz longo fino em casca 50kg 4,12 Feijão anão 60 kg 8,82 
Arroz longo fino em casca 60 kg 4,26 Guaraná Kg 1,26 

Castanha de Caju kg 0,19 Milho 60 kg 2,21 a 3,09 
Cera de Carnaúba kg 0,79 Milho pipoca kg 0,09 

Sisal kg 0,12 Soja em grãos 60 kg 3,06 a 3,24 
Sorgo 60 kg 1,88 a 2,16 1 Valores convertidos pela taxa de US$1=R$3,40 

 Fonte: CONAB  
 
 
 
2.1.3 Pesquisa pública 
 
 Historicamente, a pesquisa pública tem desempenhado um papel chave no 
desenvolvimento da agricultura brasileira, particularmente no caso dos cultivos de 
exportação (Yeganiantz, 1984). No período de maior intervenção do Estado, organizações 
como o Instituto Brasileiro do Café (IBC), Instituto de Açúcar e do Álcool (IAA), Centro 
de Pesquisas do Cacau (CEPEC) foram fundamentais para aumentar os rendimentos e 
impulsionar a participação destes produtos no mercado mundial. Mais recentemente, 
estudo sobre o impacto da pesquisa pública nos preços para consumidores identificou que, 
no período de 1975 a 2000, houve uma queda média de 5% ao ano dos preços dos produtos 
agrícolas que compõe uma cesta de consumo ampliada construída para a pesquisa, redução 
que para os produtores foi compensada pelos ganhos em produtividade aportados pela 
pesquisa agropecuária (Barros et alii, 2001).  
 
 A criação da EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária em 1972, 
unificou a pesquisa agrícola em um sistema federativo. Além desenvolver pesquisa para 
atender as prioridades das políticas nacionais de desenvolvimento, a EMBRAPA também 
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ficou com a incumbência de coordenar o sistema nacional de pesquisa agropecuária, 
integrando em uma única rede os órgãos de pesquisa estaduais e universidades. Os 
investimentos e resultados alcançados ao longo dos anos consagraram a EMBRAPA como 
um centro de excelência mundial em pesquisa agropecuária para ambientes tropicais. 
Estudo sobre o os benefícios do melhoramento de plantas desenvolvidos pela EMPRESA, 
atestam que cada US$1 investido no desenvolvimento de novas variedades de arroz de 
sequeiro gerou um retorno de US$27 para o país; da mesma forma, cada dólar investido em 
variedades de soja gerou um retorno de US$149 (Pardey et alii, 2002).  
 
 No âmbito das reformas que incidiram sobre o Estado brasileiro na década de 
noventa, a pesquisa pública passou por uma série de transformações. Para o propósito deste 
estudo, cabe discutir as reformas implementadas pela EMBRAPA, maior empresa estatal 
de pesquisa agrícola. Na década de noventa, a Empresa passou a adotar sistemas de 
planejamento e gestão com enfoque corporativo e passou por uma reestruturação que 
reduziu o número de unidades de pesquisa e o número de projetos. Estes dois elementos 
são fundamentais para entender a crítica permanente das organizações sociais rurais sobre a 
distância da pesquisa pública da realidade e das demandas da agricultura familiar.  
 
 No processo de modernização gerencial do aparato do Estado, a EMBRAPA 
instituiu em 1993 o Sistema de Planejamento EMBRAPA – SEP, o qual posteriormente foi 
substituído pelo Sistema EMBRAPA de Gestão – SEG. Ambos instrumentos adotaram 
como base teórico-metodológica o planejamento estratégico, incorporando na sua análise a 
influência de elementos externos ao ambiente institucional na definição da estratégia e 
prioridades da Empresa (Salles-Filho et alii, 1998). Em um contexto e abertura comercial e 
de pressão do Governo central para o aumento de eficiência das empresas públicas, a 
EMBRAPA aproximou-se bastante do perfil “corporativo” característico do setor privado.  
 
 A criação de um Departamento de Programação Econômica e Desenvolvimento 
Comercial e do Sistema de Informações sobre Tecnologias e Serviços ofertados pela 
Empresa (TSP) inserem-se em um tipo de reformulação que aponta para este novo perfil de 
“empresa de mercado”. Um outro aspecto importante foi a introdução de regulamentações 
próprias sobre direitos de propriedade intelectual (PI) sobre os produtos de inovação da 
Empresa. Com a aprovação da Lei de Propriedade Industrial em 1996 e da Lei de 
Cultivares em 1997, a EMBRAPA buscou adequar-se a este novo marco legal, instituindo 
clausulas sobre direitos de PI em contratos de cooperação tecnológica e sobre o acesso a 
produtos resultantes do melhoramento genético.     
   
 No campo da racionalização organizacional, o planejamento estratégico iniciado em 
1990 e consolidado no SEP em 1993, resultou na redução do número de programas de 
pesquisa de 56  para 16, e na redução do número de projetos de pesquisa de 3200 para 412. 
Para contornar a limitação de recursos orçamentários do Governo Federal, a Empresa 
buscou diversificar as fontes de financiamento, incluindo a formalização de contratos de 
parcerias com empresas privadas estrangeiras, especialmente no ramo de biotecnologias 
(Araújo, 2001). Em função do ambiente de segredo resultante das normas de PI, muitos 
destes contratos ficaram regidos por  cláusulas de sigilo restritivas ao controle social sobre 
a empresa pública.  
 
 Beintena (2001) fez um estudo sobre perfil institucional da pesquisa agropecuária 
no Brasil, apresentando dados sobre as mudanças mais recentes nos investimentos e 
estrutura da EMBRAPA e um conjunto de outras instituições dedicadas à pesquisa 
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agropecuária no país. Segundo este estudo, a pesquisa pública é ainda dominante no país, 
tendo sido responsável por 79% dos gastos com pesquisa agropecuária realizados em 1996. 
Houve uma redução do volume total de recursos destinados à Empresa, o qual decresceu de 
US$630 milhões em 1996 para US$454 em 1999, dos quais 91% eram provenientes de 
fontes governamentais.  A queda de alocação de recursos para as agências estaduais de 
pesquisa foi mais acentuada, sendo que cinco delas foram extintas na segunda metade da 
década, três em estados da região Nordeste.  
 
 O quadro de pessoal da EMBRAPA manteve-se em torno de 2000 pesquisadores, 
mas mostrou uma tendência de queda no final da década. No conjunto do sistema de 
pesquisa pública, observou-se também uma distorção regional, com maior concentração de 
pesquisadores e infra-estrutura de pesquisa na região centro-sul do país.   
 
 Neste quadro de restrição financeira e pressionada por demandas sociais, a 
EMBRAPA tentou integrar alguns elementos relacionados à agricultura familiar e 
sustentabilidade ambiental. Documentos recentes produzidos pela Empresa, resultado de 
processos internos de planejamento, fazem várias referências a estes temas (Embrapa 
2002a). Entre as ações implementadas são citadas: (i) a revitalização do cultivo do algodão 
e do caju no nordeste; (ii) os programas de produção de sementes comunitárias a partir de 
variedades produzidas pela EMBRAPA; (iii) a parceria com a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) na criação de um sistema para disponibilizar de 
informações da pesquisa agrícola para a agricultura familiar, o BNAF; (iv) parcerias com 
ONGs para a realização de projetos de pesquisa no âmbito do Projeto de Desenvolvimento 
Tecnológico Agropecuário - PRODETAB  (Embrapa, 2002b).  
 
 Todavia, apesar destas iniciativas, permanecem pontos de conflito entre a pesquisa 
pública e a agenda das organizações sociais. A crítica feita pelas organizações inclui a 
orientação essencialmente mercantilista da empresa, subordinando o desenvolvimento de 
propostas tecnológicas a um modelo agrícola de commodities, sem levar em conta as 
particularidades socioambientais da agricultura brasileira. Isto é importante diante da 
relevância que os sistemas de produção agroecológicos e agricultura familiar ganharam na 
última década como resultado da ação das próprias organizações (Almeida et alii, 2001). 
 
 
2.1.4 Políticas de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
 

No Brasil os anos 90 foram um marco no processo de afirmação dos agricultores 
familiares enquanto uma categoria social e política. A crescente visibilidade da agricultura 
familiar na cena pública neste período teve como base de sustentação o intenso processo de 
luta e organização deste grupo de produtores, que, liderado por diversas organizações, 
conseguiu, através de um conjunto diferenciado de estratégias, marcar sua presença no 
cenário político nacional. 

A emergência do "agricultor familiar" enquanto um personagem social sinaliza 
também um movimento de renovação do discurso das organizações de trabalhadores do 
campo em relação à importância da agricultura familiar no Brasil, e seu papel econômico, 
social e ambiental, na geração de emprego e renda, na produção de alimentos e no processo 
de construção de um desenvolvimento rural sustentáveliii.O abandono de termos como 
                                                           
iii . Sobre este processo de emergência no Brasil do agricultor familiar enquanto uma categoria política e 
social, e suas contradições, ver: Navarro, Zander. Políticas públicas, agricultura familiar e os processos de 
redemocratização em áreas rurais brasileiras (com ênfase para o caso do Sul do Brasil). Carneiro, Maria José. 
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"pequeno produtor", "camponês", "minifundiário", "produtor rural", e sua substituição pela 
noção de "agricultor familiar", coincide, portanto, com um processo de afirmação 
econômica, social e política desta categoria de agricultores.   

 A partir do ano de 1995 os agricultores familiares tornaram-se alvo de um 
programa governamental específico, o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar), que se constituiu, juntamente com as políticas de reforma agrária, no 
carro chefe das ações governamentais voltadas a este setor. 

A criação do PRONAF, embora represente um avanço importante em relação às 
políticas anteriores, não deve ser confundida com uma mudança global no enfoque da 
política agrícola brasileira, tradicionalmente comprometida em garantir a competitividade 
da agricultura empresarial. 

O crescente enfraquecimento dos instrumentos de política agrícola nos anos 90 e 
sua subordinação à uma estratégia macroeconômica amplamente desfavorável aos 
agricultores familiares, bem como a forte articulação existente entre o empresariado rural e 
setores do aparelho do Estado, são elementos fundamentais a serem considerados na 
análise das políticas de fortalecimento da agricultura familiar implementadas neste período. 

Como bem observa Delgado, as políticas ou programas diferenciados de 
desenvolvimento rural não podem desconsiderar, "nem as condições políticas de sua 
execução, os embates de forças desiguais e as alianças necessárias à sua viabilização, 
nem as características do processo de crescimento econômico da agricultura e dos demais 
setores do país onde se inserem" (Delgado, 2001, p. 28). São estes condicionantes que 
definem o caráter e a abrangência de programas desta natureza, voltados ao atendimento de 
setores historicamente marginalizados pela ação governamental. 

Neste sentido, o fato da agricultura familiar ter se tornado, durante o Governo 
Fernando Henrique Cardoso, objeto de uma política diferenciada, sobretudo na área do 
crédito, embora sinalize um esforço do governo no sentido de estender sua ação a grupos 
de produtores até então excluídos pelo main stream das políticas do Estado na área da 
agricultura, não anula o caráter compensatório desta política frente às estratégias mais 
gerais adotadas pelo governo, seja em nível macroeconômico, seja no âmbito das políticas 
setoriais. Estratégias estas responsáveis por um contínuo estreitamento da capacidade de 
reprodução econômica e social da agricultura familiar nas diferentes regiões do país.  

 A crescente defasagem dos preços recebidos pelos produtores em relação aos custos 
de produção, a concorrência da produção nacional com os alimentos importados (sobretudo 
no período posterior à implementação do Plano Real), a redução dos gastos públicos na 
área da agricultura e a ausência de uma ação governamental capaz de minimizar o impacto 
do ajuste estrutural sobre o setor agrícola afetaram, de uma maneira profunda, as condições 
de vida dos agricultores familiares. Como observa Buainain: 

"Se os segmentos economicamente mais fortes têm dificuldades de 
enfrentar políticas macro distorcidas, que se pode dizer do impacto 
sobre os grupos mais débeis como os produtores familiares, pequenas 
empresas urbanas etc? Vez por outra se escuta ou se lê que os 
produtores familiares tem mais vantagens para enfrentar situações 

                                                                                                                                                                                
(1997) Política pública e agricultura familiar: uma leitura do PRONAF. Estudos Sociedade e Agricultura.  
Wanderley, Maria de Nazare B. (1999) Raízes históricas do campesinato brasileiro. In: Tedesco, João Carlos. 
Agricultura familiar: realidades e perspectivas. Passo Fundo: EDIUPF, 1999. Medeiros, Leonilde S. (1996) 
Trabalhadores rurais, agricultura familiar e organização sindical. Versão revista e ampliada da comunicação 
apresentada no seminário "A agricultura familiar e o PRONAF", mimeo. 
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adversas que os empresários capitalistas. É certo que, em muitos 
casos, as unidades familiares podem ser mais resistentes e ter maior 
flexibilidade para ajustar-se a certas situações do que as empresas 
capitalistas. Esta constatação não autoriza a conclusão de que podem 
se beneficiar de conjunturas de crise ou de contextos 
macroeconômicos adversos, pois se assim fosse, os períodos de crise 
não seriam caracterizados por fortes movimentos de concentração e 
centralização da produção e riqueza." (Buainain, 1997, p. 59) 

 

 O processo de liberalização da economia, somado a toda uma herança histórica de 
afirmação da agricultura patronal enquanto foco privilegiado das políticas públicas para o 
setor agrícola, têm levado, nos últimos anos, a um crescente estreitamento das opções de 
desenvolvimento da agricultura familiar. E é dentro deste contexto que serão analisadas,  
aqui, as iniciativas que buscam garantir condições diferenciadas de acesso dos agricultores 
familiares aos instrumentos de política pública. 

Especial relevância será dada, nesta seção, ao PRONAF, reconhecidamente o 
principal programa de apoio à agricultura familiar existente no país. Outras iniciativas 
desta natureza serão mencionadas, de uma forma bastante breve, apenas a título de 
ilustração; foge-se à pretensão de cobrir, no espaço deste trabalho, as diferentes ações 
implementadas pelos governos estaduais, municipais ou por organizações não-
governamentais, envolvendo grupos de agricultores familiares situados nas diferentes 
regiões do Brasil. 

  

2.1.4.1 Agricultura Familiar e Política Agrícola: Antecedentes Históricos 

 A luta pela implantação de uma política agrícola diferenciada para os pequenos 
agricultores não é recente. Esta reivindicação já estava presente na década de 80, tanto nas 
mobilizações dos agricultores familiares pelo fim da correção monetária nos empréstimos 
contratados no período do Plano Cruzado, como na proposta de Lei Agrícola apresentada 
pelas entidades representativas dos trabalhadores do campo à Assembléia Nacional 
Constituinte em 1987. 

 Em 1993 o movimento sindical rural, impulsionado pela atuação dos setores 
ligados à CUT (Central Única dos Trabalhadores), apresentou ao Governo Federal uma 
proposta de crédito de investimento subsidiado para os agricultores familiares, apontando 
para a necessidade de um programa de política agrícola capaz de contemplar a diversidade 
social e econômica da agricultura familiar brasileira. 

 No ano de 1994 foi criado o PROVAP (Programa de Valorização da Pequena 
Produção Rural). Tratava-se, neste caso, de uma linha de crédito (com juros de 4% a.a., 
sem correção monetária), cujos critérios de acesso eram restritos aos agricultores familiares 
(identificados como tal segundo tamanho do estabelecimento e a mão-de-obra utilizada). 
Sua efetividade foi, no entanto, bastante restrita (Andrade da Silva, 1999.). 
 É importante reforçar aqui que até a criação do PRONAF a categoria "agricultor 
familiar" ainda não tinha sido utilizada como um instrumento de definição de uma política 
de crédito voltada a este setor. O sistema de regras do crédito rural classificava os 
agricultores por tamanho, com base em definições ora baseadas no nível de renda, ora no 
tamanho da unidade produtiva ou na extensão da lavoura (Bouainain, 1997).  
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Na safra 90/91, por exemplo, o Banco Central enquadrou como mini-agricultores os 
produtores que possuíssem uma renda anual (em valores convertidos em sacas de milho) de 
até 3.349 sacas, e como pequenos aqueles cuja renda ficasse entre 3.349 e 10.046 sacas. 
Esta categorização variava, no entanto, de uma safra para a outra. Assim, na safra 91/92 
foram classificados como pequenos os produtores com renda bruta anual de até 6.197 sacas 
de milho, alterando-se, assim, o sistema anterior de classificação (Deser, 1995).  

Inexistia, portanto, até a criação do PRONAF, uma clara delimitação dos 
agricultores familiares enquanto público alvo de uma política de crédito, problema 
verificado, também, no que se refere aos demais instrumentos de política agrícola.  

O estudo elaborado no âmbito do convênio de cooperação técnica FAO 
(Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) / INCRA (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária), publicado em 1994, desempenhou, ao que 
tudo indica, um importante papel na definição do conceito de agricultor familiar adotado 
pelo PRONAF, servindo como uma base conceitual importante na elaboração do 
programaiv .   

O trabalho tinha como objetivo geral "contribuir na elaboração de uma nova 
estratégia de desenvolvimento rural para o Brasil" e, como um de seus objetivos 
específicos, "elaborar um conjunto de diretrizes para o setor da produção agrícola 
familiar", tendo gerado, como um de seus resultados mais importantes, um quadro de 
recomendações de curto, médio e longo prazo no campo das políticas agrícola, 
agroindustrial e fundiária. 

No Relatório FAO/INCRA de 1994 a agricultura familiar aparece identificada 
como uma forma de produção agropecuária distinta da agricultura patronal, ainda que 
marcada por uma grande heterogeneidade.  

Identifica-se a existência, no Brasil, de três grande grupos de agricultores 
familiares: 

(i) agricultura familiar consolidada - nesta categoria estariam incluídos  aqueles 
agricultores integrados ao mercado e com acesso às inovações tecnológicas e às 
políticas públicas. Este segmento caracterizar-se-ia por possuir um 
funcionamento de caráter empresarial, encontrando-se, em alguns casos, 
integrado ao agronegócio (aproximadamente 1,1 milhões de estabelecimentos); 

(ii) agricultura familiar de transição – agricultores que possuem um acesso parcial 
aos circuitos de inovação tecnológica e de mercado, e um acesso restrito à 
maioria das políticas públicas e programas governamentais. São dotados, no 

                                                           
iv . O estudo elaborado no âmbito do Convênio FAO/INCRA insere-se em um debate mais amplo no campo 
das ciências agrárias acerca do futuro do campesinato nas sociedades capitalistas, em geral, e no Brasil em 
particular. A reprodução de formas de organização agrícola baseadas no trabalho familiar foi vista, por muito 
tempo, inclusive por teóricos de diferentes matizes políticas, como sendo incompatível com o 
desenvolvimento tecnológico na agricultura. A consolidação nos EUA e na Europa de uma agricultura 
familiar intensiva, altamente produtiva e, sobretudo, extremamente dependente de insumos de origem 
industrial contribuiu para a emergência de novas interpretações acerca desse fenômeno. Estudos elaborados 
com base em dados censitários, como os realizados em 1994 e 1999 no âmbito do Projeto de Cooperação 
Técnica FAO/INCRA ajudaram a dimensionar em números o significado econômico da agricultura familiar 
no contexto mais geral da agricultura brasileira. Preocupações relacionadas à produtividade e rentabilidade da 
agricultura familiar marcaram fortemente estes estudos. Ver: FAO / INCRA. Diretrizes de política agrária e 
desenvolvimento sustentável. Brasília, Versão Resumida do Relatório Final do Projeto UTF/BRA/036, 1994. 
24 p. INCRA / FAO. Perfil da agricultura familiar no Brasil: dossiê estatístico. Brasília, 1996. INCRA / FAO. 
Novo retrato da agricultura familiar: o Brasil redescoberto. Brasília, fevereiro de 2000. 74 p 
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entanto, de um bom potencial de viabilidade econômica (1 milhão de 
estabelecimentos); 

(iii) agricultura familiar periférica – estabelecimentos familiares que possuem uma 
situação precária em termos de sua infra-estrutura, e cuja integração produtiva à 
economia nacional depende de programas de crédito, reforma agrária, pesquisa, 
assistência técnica, extensão rural, agroindustrialização, comercialização entre 
outros (2,2 milhões de estabelecimentos). 

No entender dos autores do Relatório FAO/INCRA, a chamada agricultura familiar 
de transição, ou seja, a categoria intermediária de produtores familiares, nos moldes 
anteriormente descritos, é que deveria ocupar o foco das políticas governamentais para a 
agricultura.  

A classificação dos agricultores familiares proposta pelo referido relatório, e que 
tem como um de seus princípios mais importantes de estratificação o acesso dos produtores 
ao mercado e às "tecnologias modernas", foi incorporada pelo PRONAF.  

O público prioritário do programa foi definido como incluindo "a agricultura 
familiar de transição" e a ”agricultura familiar periférica". Este último setor deveria ser 
atendido pelo programa desde que o recurso fundiário não representasse fator impeditivo 
ao seu desenvolvimento (Andrade da Silva, 1999).  

Os princípios subjacentes à divisão estabelecida pela pesquisa entre os diferentes 
grupos, e suas conseqüências operacionais do ponto de vista da elaboração de um 
programa de política pública, têm sido criticados, no entanto, por autores como Carneiro 
(1997), que chamam atenção para o viés modernizante subjacente a esta divisão, que avalia 
a viabilidade das unidades produtivas familiares fundamentalmente pela sua capacidade de 
responder (ou não) às demandas do mercado, não havendo uma discussão mais 
aprofundada acerca da sustentabilidade econômica, social e ambiental de seus sistemas 
produtivos  (Carneiro, 1997). 

Em que pese as possíveis fragilidades existentes no PRONAF em termos dos 
princípios que orientam sua concepção, o programa surge,  sem dúvida, enquanto uma 
novidade no cenário da política agrícola brasileira.  

Em primeiro lugar, por ser, pelo menos em parte, uma demonstração da capacidade 
de pressão e mobilização dos agricultores familiares. Entende-se aqui que a sua criação 
modifica qualitativamente a arena de disputa e negociação das políticas voltadas ao 
fortalecimento da agricultura familiar, criando um patamar novo de interlocução entre este 
segmento de agricultores e o Estado.  

Em segundo lugar, por possibilitar o surgimento, no âmbito do Estado, de um 
espaço de formulação de políticas públicas visando atender às necessidades específicas 
destes produtores, em que pese o fato do programa ainda configurar-se, fundamentalmente, 
enquanto um programa de crédito. 
 
 
2.1.4.2 Descrição do PRONAF 
  
 Esta seção procura apresentar, de uma forma sintética, a estrutura geral do 
PRONAF. Esta vem passando por sucessivas transformações desde o surgimento do 
programa em 1995. A inclusão de novos públicos, (seringueiros, extrativistas, pescadores 
artesanais, aqüicultores, indígenas, remanescentes de quilombos e assentados de reforma 
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agrária), a criação de uma diversidade maior de linhas de crédito (Pronafinho ou Pronaf 
Especial, Pronaf Agregar, Pronaf Florestal etc) e a implantação de mecanismos visando 
fortalecer a participação das mulheres, são alguns exemplos das transformações pelas quais 
o programa tem passado ao longo de sua história.  

Estas mudanças são, em boa medida, uma conseqüência das tensões políticas 
geradas pelas organizações de trabalhadores do campo em sua interação com as instâncias 
governamentais envolvidas na implantação do PRONAF. Refletem, também, a necessidade 
do programa de ajustar-se à multiplicidade de situações produtivas vivenciadas pelos 
produtores familiares nas distintas regiões do país. 
 Buscou-se trabalhar, na medida do possível, com informações atualizadas 
publicadas pelo próprio PRONAF ou recolhidas por diferentes pesquisadores que, nos 
últimos anos, têm se  dedicado ao estudo deste programa. 
 
 

Caracterização geral do Programa 

O PRONAF foi instituído através da Resolução CMN/BACEN no 2.191, de 
24/08/95, ficando sua coordenação, inicialmente, sob responsabilidade do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Atualmente, o programa encontra-se vinculado ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, criado em janeiro de 2000. O PRONAF surge em 
1995 com o objetivo de fortalecer a capacidade produtiva, gerar empregos e aumentar aa 
renda dos agricultores familiares, melhorando sua qualidade de vida e ampliando suas 
condições de exercício da cidadania.  

Segundo Abramovay e Veiga, atuaram como protagonistas no processo de criação 
do programa a Conferederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), a 
Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura (SPA/MA), o Departamento 
de Extensão Rural da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura 
(DATER/MA), o Fórum Nacional dos Secretários de Agricultura e a Casa Civil da 
Presidência da República (Abramovay e Veiga, 1999)v.  

A criação do PRONAF, embora tenha sido o resultado das mobilizações dos 
agricultores através do movimento Grito da Terra-Brasil, liderado pela CONTAG, foi 
motivada também pelo interesse do governo em fortalecer o programa Comunidade 
Solidária (Vigna e Sauer, 2001 ). Este objetivo parece ter sido, pelo menos parcialmente 
atingido durante os primeiros anos de implantação do programa. O PRONAF Infra-
estrutura e Serviços chegou a atender, entre 1995 e 1998, 35% dos municípios priorizados 
pelo Comunidade Solidária (Andrade da Silva, 1999). Segundo Abramovay e Veiga 
(1999), 10 estados, de um universo total de 16, consideraram a participação no programa 
Comunidade Solidária como um dos critérios a serem ponderados na seleção dos 
municípios que deveriam ser beneficiados por essa linha de ação do PRONAF em sua 
primeira fase. (Abramovay e Veiga, 1999) 

O programa, em seus objetivos específicos, tal como expressos em seu documento 
de criação, visa: "(i) ajustar políticas públicas à realidade da agricultura familiar; (ii) 
viabilizar a infra-estrutura rural necessária à melhoria do desempenho produtivo e da 
qualidade de vida da população; (iii) fortalecer os serviços de apoio ao desenvolvimento da 
agricultura familiar; (iv) elevar o nível de profissionalização dos agricultores familiares, 
propiciando-lhes novos padrões tecnológicos e de gestão; (v) favorecer o acesso de 

                                                           
v . Os autores mencionam este conjunto de atores particularmente no que se refere ao PRONAF-Crédito.  
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agricultores familiares e suas organizações aos mercados de produtos e insumos" (Andrade 
da Silva, 1999). 

O programa encontra-se estruturado com base em 3 grande linhas de ação, assim 
definidas no Manual Operacional do Crédito Rural PRONAF: 

 

(i) Financiamento da produção agrícola familiar – Crédito Rural 
 
De acordo com o Plano Safra 2002-2003, esta linha de ação inclui diferentes 

modalidade de crédito: (i) custeio; (ii) investimento; (iii) crédito rotativo - custeio; (iv) 
crédito integrado destinado ao financiamento de associações, cooperativas e outras pessoas 
jurídicas compostas por beneficiários do PRONAF (Grupos A,C e D); (iv) crédito de 
investimento destinado a projetos individuais, grupais ou coletivos, voltados à agregação 
de renda da atividade rural; (v) PRONAF Florestal, destinado ao investimento em 
silvicultura e sistemas agroflorestais. 

 
São beneficiários do crédito rural do PRONAF os agricultores que: (i) forem 

proprietários, parceiros, posseiros, arrendatários ou concessionários da Reforma Agrária; 
(ii) residirem na unidade produtiva ou em local próximo; (iii) detenham, sob qualquer 
condição, no máximo 4 módulos fiscais de terra, quantificados conforme a legislação 
vigente; (iv) cuja renda bruta familiar seja proveniente (no mínimo 80%) da exploração 
agropecuária ou não-agropecuária de seu estabelecimento agrícola; (v) explorem seu 
estabelecimento com base no trabalho familiar.  

 
Os beneficiários do programa deverão apresentar uma Declaração de Aptidão, 

emitida por uma das entidades credenciadas pelo MDA. Cabe observar aqui que diversas 
organizações sociais rurais, incluindo a CONTAG, a FETRAF-Sul e a Associação 
Nacional dos Pequenos Agricultores (ANPA) encontram-se autorizadas a emitir esta 
declaração. Pescadores artesanais, extrativistas,  silvicultores e aqüicultores também podem 
acessar este programa. Remanescentes de quilombos e indígenas encontram-se 
enquadrados no Grupo B. 

 
 

(ii) Instalação e Melhoria de Infra-Estrutura e Serviços nos Municípios 
 

Busca apoiar, com recursos financeiros não reembolsáveis, a instalação e melhoria 
da infra-estrutura e dos serviços essenciais ao desenvolvimento da agricultura familiar ao 
nível dos municípios. Os recursos do PRONAF Infra-Estrutura e Serviços destinam-se 
aqueles municípios mais pobres e com grande concentração de agricultores familiares e 
famílias assentadas, segundo critérios definidos pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e pelos Conselhos Estaduais. 

 

(iii) Capacitação e Profissionalização de Agricultores Familiares e Técnicos 

Linha voltada à realização de atividades de capacitação e profissionalização dos 
agentes do desenvolvimento local. Agricultores familiares (incluindo menores e jovens), 
membros dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento, técnicos e lideranças figuram 
como beneficiários desta modalidade de apoio do PRONAF. Os recursos destinados a esta 
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linha de financiamento provêm do orçamento do PRONAF, tendo como fonte o Orçamento 
Geral da União. São repassados através de convênios e contratos a diferentes entidades 
governamentais, incluindo aí as instituições oficiais de assistência técnica e extensão rural, 
e não-governamentais, como as ONGs de assessoria técnica, que ficam responsáveis pela 
execução das atividades. 

 
 
Recursos aplicados no PRONAF 

No início de sua operação em 1995, o volume de recursos alocados foi 
relativamente pequeno (R$ 200.000,00), destinados apenas para as operações de custeio. 
Desde então o programa tem se mantido em funcionamento, ampliando os recursos 
operacionalizados, rumando agora para o seu oitavo ano de implantação. Sua continuidade 
está prevista durante o próximo governo. A origem dos recursos que viabilizam a 
existência do PRONAF varia segundo as diferentes linhas de ação do  programa. 

 

(i) Linha I - Financiamento da Produção da Agricultura Familiar - Crédito 
Os recursos que dão sustentação a esta linha de ação destinam-se ao financiamento 

de atividades agropecuárias e não-agropecuárias desenvolvidas por agricultores familiares. 
São oriundos de diferentes fontes. A principal delas, o FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador), corresponde a um fundo vinculado ao Ministério do Trabalho, destinado ao 
custeio do Programa Seguro-Desemprego, ao financiamento de programas de 
desenvolvimento econômico, entre outras atividades.  

O financiamento do crédito rural do PRONAF é viabilizado também através de 
recursos provenientes dos Fundos Constitucionais (Fundo Constitucional do Norte - FNO, 
Fundo Constitucional do Centro-Oeste - FCO e Fundo Constitucional do Nordeste – FNE), 
criados pela Constituição de 1988 com o objetivo de assegurar fundos fiscais para o 
financiamento de atividades produtivas nas regiões menos desenvolvidas do país. As 
exigibilidades bancáriasvi e o Orçamento Geral da União (OGU), também contribuem no 
financiamento do programa.  

As taxas de juro cobradas pelo PRONAF são viabilizadas através de um mecanismo 
de equalização dos encargos financeiros por meio do qual o Tesouro Nacional reembolsa 
as instituições bancárias pela diferença entre a taxa de juros de captação e a taxa de juros 
de financiamento do PRONAF.  

O Banco do Brasil é hoje o principal agente financeiro responsável pela 
operacionalização do crédito do PRONAF.  Entre 1995 e 1998 o PRONAF recebeu 44% 
dos recursos do FAT. Deste total, 63,7% foram operacionalizados pelo Banco do Brasil, 
27,7% pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e 8,6% 
pelo Banco do Nordeste (IBASE, 1999). A tabela 5 apresenta a distribuição dos recursos 
de crédito do PRONAF programados para a safra 2001-2001, segundo suas diferentes 
fontes: 

    

 

 
                                                           
vi . Empréstimo compulsório ao setor agropecuário, instituído pela política de crédito rural brasileira, e que 
corresponde a um percentual, previamente estabelecido, dos depósitos bancários em conta corrente. 
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 Tab. 5 :  Recursos de Crédito Rural do PRONAF para a Safra 2001/2002 (em R$ 1000) 
Fontes de recursos Volume (R$) % sobre o total 

FAT 
Fundos Constitucionais 

Exigibilidade e recursos próprios 
Tesouro 
TOTAL                        

2.390.000,00  
1.095.000,00 

250.000,00  
463.000,00 

4.198.000,00  

56,9% 
26,1% 
6,0% 

11,0% 
100% 

Fonte: MDA  

 

No que se refere ao volume de recursos, verifica-se uma defasagem, ao longo dos 
anos, entre recursos anunciados e recursos executados. Em 1999/2000 o governo aplicou 
55,2% dos recursos inicialmente prometidos; na safra 2000/2001 este percentual ficou em 
46,8% (Tab. 6).  

 

Tab.6 : Evolução dos recursos do PRONAF – Safra 1998/1999 a Safra 2001/2002  
VALOR PROGRAMADO (A) VALOR EXECUTADO (B) SAFRA 
R$ 1000 US$ 1000 R$ 1000 US$ 1000 

 
B/A * 100 
     ( %) 

1998/1999 2575 1667 1814 1502 90,1% 
1999/2000 3460 1858 1833 1025 55,2% 
2000/2001 4240 2362 2161 1106 46,8% 
2001/2002 4196 1713 2189 893 40,8% 

Fonte: Teixeira, 2001.  

 
 

(ii) Linha II - Instalação e Melhoria de Infra-Estrutura e Serviços nos Municípios 
 
Os recursos destinados ao PRONAF Infra-Estrutura e Serviços provêm do 

Orçamento Geral da União (OGU) e da contrapartida dos municípios. Os recursos do OGU 
figuram enquanto transferências não-reembolsáveis. Redes de energia elétrica, canais de 
irrigação, estradas, armazéns, abatedouros comunitários, habitações rurais encontram-se 
incluídos entre os ítens passíveis de serem financiados por esta linha de ação.  

 
Dos 5.561 municípios existentes no Brasil em 2001, 22,53% foram contemplados 

com recursos do PRONAF Infra-Estrutura e Serviços. Verifica-se entre 1997/2001, uma 
tendência de crescimento no número de municípios beneficiados, sem que esta seja 
acompanhada por um aumento proporcional do valor executado a cada ano. Observa-se 
ainda uma queda do valor destinado a cada município e do valor investido por beneficiário 
(Tab.7). 
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Tab.7: Recursos executados pelo PRONAF Infra-estrutura e Serviços – 1997/2001 
Ano No. de Municípios 

Beneficiados 
No. Beneficiários 

diretos 
Valor Executado 

US$ 
1997 461 375000 56.955.472,00 
1998 712 479000 71.134.224,00 
1999 1006 817000 83.153.030,00 
2000 916 800000 77,919.575,00 
2001 1253 1125000 76.544.485,00 

Fonte: http://www.pronaf.gov.br/infra_estrutura/numeros.htm 
 
 

Formas de operação e gestão 

Os beneficiários do crédito rural (Linha I) são classificados no Manual Operacional 
do Crédito Rural PRONAF em quatro grupos (ver PRONAF, 2002). 

 

(i) Grupo A – beneficiários de programas de reforma agrária (Programa Nacional 
da Reforma Agrária, assentamentos municipais ou estaduais reconhecidos pelo 
INCRA, Banco da Terra, entre outros), que ainda não contrataram 
financiamentos de investimento no limite individual permitido pelo Programa 
de Crédito para a Reforma Agrária – PROCERA, ou pelo Pronaf Grupo A. Os 
assentados só poderão receber o crédito depois da elaboração do Plano de 
Desenvolvimento do Assentamento, demarcação definitiva dos lote e 
construção da moradia, devendo residir na parcela e explorá-la diretamente; 

(ii) Grupo B – agricultores familiares,  incluindo remanescentes de quilombos, 
trabalhadores rurais e indígenas, com renda bruta familiar anual de até R$ 
1.500,00 (excluídos os benefícios da previdência rural). No caso do Grupo B, os 
créditos são concedidos aos municípios onde o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável (CMDRS) estiver implantado; 

(iii)Grupo C – Agricultores familiares e trabalhadores rurais (incluindo egressos 
do PROCERA e do PRONAF Grupo A) que: (i) utilizem eventualmente o 
trabalho assalariado de safrista ou diarista; (ii) com renda bruta anual entre R$ 
1.500,00 e R$ 10.000,00, não contabilizados os benefícios da previdência rural. 
O programa prevê um rebate de 50% para os agricultores que desenvolvam 
atividades de avicultura, aqüicultura, sericicultura e suinocultura no cálculo da 
renda bruta familiar anual. Os recursos dos grupos C e D são distribuídos pelos 
agentes financeiros; 

(iv) Grupo D – Agricultores familiares e trabalhadores rurais que: (i) mantenham, 
no máximo, até 2 empregados fixos e utilizem eventualmente o trabalho 
temporário de safristas ou diaristas; (ii) obtenham uma renda bruta anual entre 
R$ 10.000,00 e R$ 30.000, excluídos os benefícios da previdência rural. Para o 
cálculo da renda bruta deste grupo são aplicados, em geral, os mesmos critérios 
que para o Grupo C. Quando a renda bruta do estabelecimento for originária de 
atividades de suinocultura ou avicultura em regime de parceria ou integração 
com agroindústrias, o rebate para cálculo da renda será de 70%. 
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Esta classificação já é um reflexo da extinção do Programa de Crédito Especial para 
a Reforma Agrária – PROCERA, ocorrida em 1999, e que teve, como um de seus 
desdobramentos, o enquadramento das famílias assentadas enquanto beneficiárias do 
PRONAF.  

 
Os recursos movimentados pelo programa são distribuídos aos distintos grupos de 

beneficiários através de diversas linhas de crédito, tanto de investimento como de custeio. 
Os empréstimos podem ser individuais ou coletivos, dependendo da linha de 
financiamento. 

 
Os financiamentos da Linha II procuram seguir um modelo de gestão 

descentralizada. Os municípios são selecionados a partir de critérios técnicos estabelecidos 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Devem possuir um 
Conselho Muncipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDR), com no mínimo 50% 
de representantes diretos dos agricultores familiares, e elaborar um Plano de 
Desenvolvimento Rural, usando metodologia participativa e tendo por  base demandas 
formuladas pelas comunidades rurais(www.skorpionet.com.br/incra/pronaf).   

 
Do ponto de vista institucional, a participação da sociedade civil na formulação e 

implantação das linhas operacionais do PRONAF se dá em diferentes níveis. 
 

! Através da participação no Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável.  

 
Criado em 1999, por decreto presidencial, o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRs) é um orgão colegiado que integra a estrutura 
regimental do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), sendo presidido pelo 
Ministro.  

 
O Conselho tem, como principal função, elaborar e propor o Plano Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, "com base nos objetivos e metas dos Programas que 
promovem o acesso a terra, o fortalecimento da agricultura familiar e a diversificação das 
economias rurais", sendo responsável também por "acompanhar o cumprimento dos 
objetivos e das metas dos programas de fortalecimento da agricultura familiar" ( 
www.cndrs.org.br/sobre.asp, 2002). 

 
O órgão contempla, em sua composição, a participação de entidades representativas 

da agricultura familiar (CONTAG e Frente Sul da Agricultura Familiar), de uma entidade 
representativa dos afrodescendentes, de associações da sociedade civil envolvidas no 
estudo e na promoção de ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), dos trabalhadores 
agrícolas assalariados, dos trabalhadores rurais do setor secundário, dos trabalhadores 
rurais do setor terciário entre outras. (CNDRS, 2002).  

 
As atribuições do CNDRs extrapolam o âmbito de atuação do PRONAF 

propriamente dito, trabalhando no sentido de integrar a ação dos diferentes programas 
desenvolvidos pelo MDA. "No âmbito nacional, o PRONAF atua em sintonia com as 
deliberações do CNDRS". (PRONAF, 2002). 

 

http://www.cndrs.org.br/sobre.asp
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! Na elaboração, implantação e avaliação dos Planos Municipais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável. 

 
No caso específico do PRONAF Infra-estrutura e Serviços, o município só estará 

credenciado para receber os recursos caso haja constituído um conselho municipal, 
composto, pelo menos em 50%, por agricultores familiares. A atuação dos Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável não se encontra limitada, pelo menos 
em tese, à elaboração e acompanhamento dos projetos de infra-estrutura dos municípios. 
De acordo com o Manual Operacional do Crédito Rural – PRONAF, estas atribuições são 
(ou deveriam ser) muito mais amplas: 

 
"O CMDRS é o fórum preferencial para discussão de propostas e 
projetos que atendam às demandas municipais da agricultura 
familiar. As organizações representativas dos agricultores familiares 
têm papel fundamental na discussão, elaboração e proposição dos 
projetos de desenvolvimento da comunidade ou município. A 
participação política e o exercício do direito de proposição e do 
poder de decisão sobre as ações implementadas ocorre nos 
Conselhos, que atuam estimulando a comunidade local a participar 
ativamente na elaboração e gestão das políticas públicas." 

 
 

! Na emissão da Declaração de Aptidão ao PRONAF 

 
Participam desta etapa apenas as entidades governamentais e não-governamentais 

credenciadas pelo PRONAF, incluindo a CONTAG, a FETRAF-Sul, as Colônias de 
Pescadores, a ANPA (Associação Nacional dos Pequenos Agricultores), entre outras.  
Busca-se com isso assegurar o efetivo cumprimento das normas de enquadramento 
programa, garantindo que o mesmo atinja efetivamente seu público alvo. 

 
O programa encontra-se inserido, no entanto, em uma dinâmica muito mais 

abrangente de participação social. Surgido a partir das lutas das organizações de 
trabalhadores do campo, encontra-se submetido a um permanente tensionamento por parte 
destes atores, o que tem  gerado um processo extremamente rico de readequação de sua 
estrutura operacional com base nas demandas apresentadas pela sociedade civil.  

 
Este tensionamento não se restringe, no entanto, às organizações da sociedade civil, 

incluindo, em alguns momentos, reivindicações oriundas de setores não vinculados 
diretamente à agricultura familiar, que buscam conquistar espaço no âmbito do programa 
(Abramovay e Veiga, 1999; Deser, 2001). 
 
 

Resultados Alcançados e Limites 
 
As observações abaixo procuram sintetizar elementos de avaliação do PRONAF 

levantados tanto pelos dirigentes das organizações de trabalhadores rurais, entrevistados 
durante o trabalho de campo, como pelos diferentes analistas (Abramovay e Veiga, 1999.; 
Altafin, e Duarte, 2000; Andrade e Silva, 1999t; Bouainain, 2000; Carneiro, 1999; IBASE, 
1999; Teixeira, 2001; Teixeira, s/d., www.abrareformaagraria. org.br/artigo03.htm; Vigna 



 46 

e Sauer, 2001; DESER, 2001) que, nos últimos anos, têm procurado refletir acerca da 
experiência do programa.  

 
O Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, elaborado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável em 2002, constituiu-se, também, em uma 
referência importante na identificação dos resultados e dos limites alcançados  neste 
esforço por construir uma política pública voltada às necessidades específicas da 
agricultura familiar. 

 
 De um modo geral, o surgimento do PRONAF tem sido identificado como um 
avanço no contexto mais geral das políticas públicas no Brasil, representando um primeiro 
passo da direção de uma política de desenvolvimento rural voltada ao fortalecimento da 
produção agrícola de base familiar. Os trabalhos consultados identificam uma série de 
resultados positivos gerados pelo programa, entre os quais cabe destacar: 

 
(i) a disponibilização de recursos de custeio e investimento, com condições de 

financiamento diferenciadas para a agricultura familiar (juros, prazos, rebates) 
(CNDRS, 2002 e Andrade da Silva, 1999); 

(ii) o conhecimento gerado acerca das necessidades de financiamento das diferentes 
categorias de agricultores familiares, especialmente daqueles produtores de 
menor renda  (CNDRS, 2002);  

(iii)o fato de que  ações do programa têm tido um impacto positivo, tanto no 
sentido de manter ocupações no meio rural, como no sentido de gerar novos 
postos de trabalho no setor agrícola (IBASE, 1999); 

(iv) o formato operacional adotado pelo PRONAF, oportunizando avanços no 
sentido da descentralização e democratização das políticas do Estado. Isso se 
evidencia tanto na estruturação dos CMDRS (Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável), base de funcionamento do PRONAF 
Infra-Estrutura e Serviços, como na implantação do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (Bouainain,1997); 

(v) as novas relações que passam a se estabelecer no âmbito do programa entre a 
agricultura familiar e o sistema bancário, com o surgimento de experiências nas 
quais a sociedade civil organizada cria as condições necessárias para que o 
sistema bancário possa realizar suas funções de intermediário entre as verbas 
públicas e os agricultores famliares, de forma segura, operando não mais com 
base em parâmetros puramente individuais, mas tendo a organização coletiva 
enquanto elemento de sustentação (Abramovay e Veiga, 1999); 

(vi) o esforço que vem sendo desenvolvido pelo programa no sentido de articular 
diferentes órgãos governamentais, visando a adoção de medidas e a 
implementação de ações voltadas ao desenvolvimento da agricultura familiar. 

 

A percepção de que a criação do PRONAF representou um avanço no campo das 
políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar no Brasil, não é, no entanto, 
consensual. Para alguns analistas o PRONAF estaria, na verdade, gerando prejuízos, não 
apenas para a economia de base familiar, mas, também, para o processo de organização dos 
trabalhadores, fomentando entre elas uma competição por recursos (Teixeira, s/d.). 
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A contradição existente entre a política macro-econômica e setorial do governo, e o 
surgimento de um programa de crédito diferenciado para a agricultura familiar, é 
claramente apontada por Teixeira, em um artigo que leva o título, bastante sugestivo de 
"PRONAF: instrumento de exclusão e alienação": 

 
"O Pronaf está inteiramente desconectado, e mesmo na contra-mão 
da atual política macro-econômica, que se apresenta totalmente 
adversa para os agricultores familiares. Significa que, para esse 
trabalhador, contratar crédito num ambiente marcado pela profunda 
erosão dos preços e da renda agrícola, pela permissividade ao 
dumping externo, pelas absolutas restrições da política monetária, 
pelo processo de desmonte da política social e dos serviços públicos 
de apoio à agricultura, é o mesmo que pegar a corda para o seu 
próprio enforcamento." (Teixeira, s/d, op.cit). 

 
 Visão bastante semelhante aparece no trabalho publicado por Vigna e Sauer (2001). 
Estes autores identificam no programa uma série de limitações, seja em termos do volume 
de recursos disponibilizado aos agricultores, seja do ponto de vista de sua capacidade de 
atender aqueles produtores mais descapitalizados.  
 

Chamam atenção para o fato de que o PRONAF, na proposta inicial do movimento 
sindical de trabalhadores rurais, "tinha como objetivo não só combater a pobreza ou dar 
uma sobrevida a esse segmento, mas impulsionar um desenvolvimento rural em novas 
bases" (Vigna e Sauer, 2001), objetivo este que não estaria sendo atingido com a 
implantação do programa. 
 
 A  percepção de que o PRONAF acabou se configurando muito mais como uma 
política compensatória do que enquanto parte de uma estratégia mais abrangente, voltada 
ao fortalecimento da agricultura familiar, aparece também nas entrevistas realizadas com 
os dirigentes das organizações de trabalhadores do campo: 
 

"O Fernando Henrique tinha uma posição clara, e ele colocava isso 
claramente na imprensa, que era uma estratégia de não deixar todo 
mundo sair, fazer algumas políticas compensatórias para a 
agricultura familiar, mas jamais era uma estratégia do governo de 
acreditar que a agricultura familiar era um setor estratégico para o 
desenvolvimento do país. Eles sempre apontam muito claro nas suas 
políticas quando anunciam R$ 4 bilhões para o PRONAF, durante 
vários anos, e cerca de 50% a 60% desse dinheiro é liberado, outro 
não é liberado... Há um problema concreto, há um problema concreto 
de falta de decisão política do governo central de investir num setor 
que de repente não era estratégico (...) é como aquela história, o cara 
estava com a água no queixo, cada pouco dá uma apertada e solta de 
novo pra tomar um fôlego, e continua existindo. A política é clara" 

 
 Isso não impede os entrevistados de afirmar que o PRONAF representou uma 

conquista importante para as organizações de trabalhadores do campo: 
 
"Claro que isso aconteceu também a política, por exemplo do 
PRONAF, ela é muito rica, porque pela primeira vez na história os 
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trabalhadores conquistam uma política de crédito diferenciado, mas 
isso não é uma coisa que o governo também dá de mão beijada, foi 
muito duro esta conquista. Por outro lado ele destrói o processo de 
armazenagem, de estoques reguladores, quando tem bastante produto 
o preço cai lá embaixo se não tiver uma política de estoques 
reguladores, não tem uma política de reajuste de preço mínimo que 
possa compensar de fato a produção, esgota todo o processo de 
investimento nas políticas de pesquisa, de assistência técnica, de um 
novo modelo tecnológico. Então na verdade a única política que 
sobrou, que é uma política importante conquistada pelos 
trabalhadores, é a  política de crédito do PRONAF, que tem junto 
com ele algumas políticas de assistência técnica, mas que estão muito 
aquém das necessidades dos agricutores familiares." 

 
 O fato do PRONAF ter se configurado, em grande medida, enquanto um programa 
de crédito diferenciado, não tendo conseguido se constituir enquanto um instrumento mais 
amplo de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, tem sido destacado por 
diferentes analistas (Bouainain, 1995; IBASE, 1999 e Teixeira, s/d).  
 

A pouca vinculação existente entre o PRONAF-Crédito e o PRONAF Infra-
estrutura e Serviços surge, em alguns trabalhos, como um exemplo das inúmeras 
dificuldades existentes no sentido de garantir que "o crédito individualizado, de custeio ou 
investimento, esteja em sintonia com as possibilidades de inserção e desenvolvimento da 
agricultura familiar." (IBASE, 1999), contribuindo, de fato, para uma melhoria das 
condições de reprodução econômica e social das famílias de agricultores beneficiadas pelo 
programa. 

 
As dificuldades existentes no campo da assistência técnica - não apenas no que se 

refere ao número de agricultores atingidos, mas, também, à natureza da assessoria prestada 
- aparecem como entraves importantes para que este objetivo possa ser atingido a contento. 

 
De um modo geral, é possível dizer que o alcance do PRONAF tem sido limitado, 

tanto pelo volume total de recursos destinados ao programa, como pelo ambiente 
institucional no qual o mesmo se encontra inserido. 

Segundo estimativas feitas por Von Amsberg (2000), o PRONAF e o PROCERA 
(Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária), somados, representavam em 1998, 
apenas 13,1% dos gastos do governo na área do crédito rural, e somente 4,5 % dos gastos 
do Estado com os principais programas voltados ao atendimento das áreas rurais e ao alívio 
à pobreza no campovii.  

 
Ainda que os dados compilados pelo autor possam não ser muito exatos - pela 

própria dificuldade em identificar, no conjunto geral das políticas de governo, aquelas 
políticas voltadas para o meio rural - já se constituem enquanto um indicativo acerca do 

                                                           
vii . Incluem-se aqui as despesas com o crédito rural, os recursos destinados à previdência social rural, os 
gastos efetuados pelo Ministério da Agricultura visando promover o desenvolvimento rural, a manutenção 
dos serviços de educação e saúde nas áreas rurais, os investimentos em infra-estrutura, os programas de alívio 
à seca, entre outros. Von Amsberg, Joaquim. Public policies to reduce rural poverty in Brazil – a Selective 
Assessment. Paper apresentado no Seminário "Os desafios da pobreza rural" -  IPEA – NEAD/MDA – Banco 
Mundial.30 de agosto a 1o de setembro de 2000. 
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lugar ocupado pela política de crédito diferenciado para a agricultura familiar no contexto 
mais geral das políticas públicasviii.  

 
Estas políticas, em seu conjunto, não se encontram orientadas por uma estratégia de 

desenvolvimento compatível com uma política mais geral de fortalecimento da agricultura 
familiar, existindo, neste sentido, uma grande desarticulação entre a política macro-
econômica,  a política setorial para a agricultura, e a política diferenciada dirigida aos 
agricultores familiares.  

 
Cabe observar ainda que os instrumentos de política pública que o Estado dispõe 

para promover o desenvolvimento da agricultura familiar não foram criados visando 
atender a este objetivo. O ambiente institucional onde se insere o PRONAF, não se 
configura, portanto, como um ambiente favorável à implantação de uma política desta 
natureza. Seu sucesso acaba dependendo, em boa medida, da capacidade dos agentes 
responsáveis pela implantação do programa de construir sinergias, fazendo convergir uma 
série de instrumentos tradicionais de política pública, muitos dos quais operam com base 
em uma lógica pouco compatível com os objetivos mais gerais que orientam o PRONAF. 
 
 Para além da discussão mais geral acerca do lugar ocupado pelo PRONAF no 
contexto mais geral das políticas públicas voltadas para o setor agrícola e para o mundo 
rural, é possível recolher, tanto na literatura consultada como nas entrevistas, toda uma 
série de referências acerca dos limites enfrentados pelo PRONAF no atendimento às 
demandas dos agricultores familiares, que aparecem sintetizadas nos ítens abaixo. 
 

(i) Abrangência do programa 
 

O PRONAF tem enfrentado dificuldades no sentido de ampliar sua abrangência 
enquanto um programa de crédito rural. Existe uma defasagem entre os recursos 
anunciados  - em torno de R$  4,2 bilhões na safra 2001/2002 – e os recursos efetivamente 
aplicados.  

 
Nas palavras do CNDRS, "apesar dos esforços para disponiblizar, nas últimas 

duas safras, R$ 4 bilhões para o financiamento de agricultores e agricultoras familiares, 
atingiu-se rapidamente um patamar de atendimento  que se situa em torno de 50% desse 
montante (R$ 2,2 bilhões e 900 mil contratos por ano).ix" (CNDRS, 2002).  

 
Em 1999 o PRONAF já se encontrava presente, no entanto, em 73% dos municípios 

brasileiros (Altafin e Duarte, 2000). 
 

                                                           
viii .  Utiliza-se aqui o dado apenas a titulo de ilustração, uma vez que tanto a metodologia utilizada pelo 
autor para gerar estes resultados, bem como as conclusões geradas pelo referido estudo mereceriam uma 
discussão mais aprofundada. Ver: Von Amsberg, Joaquim. Public policies to reduce rural poverty in Brazil – 
a selective assessment. Ver: www.dataterra.org.br/semfome/papers/4%20Mesa/amsberg.htm 
ix . Estima-se a existência no país de aproximadamente 4 milhões de estabelecimentos agrícolas familiares. 
Se considerarmos o número aproximado de 900 mil contratos (sendo cada contrato referente a um 
estabelecimento), o crédito do PRONAF cobriria  um percentual aproximado de 22,5% dos estabelecimentos 
agrícolas de base familiar. As organizações representativas dos trabalhadores do campo identificam hoje uma 
demanda represada por crédito, não atendida pelos bancos. Caberia discutir aqui, no entanto, de uma forma 
mais aprofundada, em que situações produtivas o crédito de custeio pode ser considerado enquanto uma 
estratégia apropriada de capitalização da agricultura familiar. Acredita-se que em alguns casos ele não 
deveria ser utilizado, pelo menos no seu formato atual, ou deveria ser utilizado apenas se combinado a outras 
políticas de fortaleciento da produção agrícola. 
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A maior parte dos recursos operacionalizados pelo programa é destinada ao crédito 
de custeio. Os agricultores, sobretudo os de baixa renda, têm tido dificuldades em acessar o 
crédito de investimento, modalidade de financiamento que implica em um maior esforço 
por parte dos bancos em sua administração, sofrendo, com isso, uma série de entraves em 
termos de sua implementação pelo sistema bancário.  

 
Na safra 1999/2000 menos da metade dos recursos destinados ao crédito de 

investimento no orçamento do PRONAF foram aplicados (Deser,  2001). Os recursos 
investidos destinaram-se, principalmente, aqueles agricultores familiares mais 
capitalizados. 

 
Os principais entraves enfrentados pelo PRONAF Crédito no que diz respeito à 

ampliação de seu público beneficiário, encontram-se relacionados, ao que tudo indica, às 
formas correntes de funcionamento do sistema financeiro.  

 
Os altos custos de intermediação bancária que pesam sobre os contratosx, a 

exigência de garantias reais por parte dos agricultores e agricultoras de baixa renda 
(especialmente no caso do crédito e investimento), os obstáculos que se colocam à gestão 
do crédito nas diferentes instâncias decisórias envolvidas na operacionalização do 
programa, as especificidades inerentes à alocação dos recursos oriundos das diferentes 
fontes, entre outros fatores, acabam influenciando, negativamente, a abrangência do 
programa (CNDRS, 2002).  

 
No caso específico do PRONAF Infra-Estrutura e Serviços, o crescimento do 

público tem sido limitado, ao que tudo indica, principalmente pela escassez de recursos, 
uma vez que o crescimento da demanda proveniente dos municípios não tem sido 
acompanhado por uma ampliação das dotações orçamentárias destinadas à esta linha de 
ação.  

 
Existe, além disso, um baixo nível de articulação entre o PRONAF Infra-Estrutura e 

todo um outro conjunto de programas que também operam no campo da infra-estrutura 
(Programa Luz no Campo, Programa de Saneamento Básico, Programa de Irrigação e 
Drenagem) mas que trabalham com lógicas bastante distintas daquela que orienta o 
PRONAF, não tendo o desenvolvimento da agricultura familiar enquanto um objetivo 
central (CNDRS, 2002). 

 
(ii)  Perfil do público atingido  
 
De uma forma geral é possível dizer que o PRONAF tem tido limitações em 

atender os segmentos mais descapitalizados da agricultura familiar - grupos A, B e C, tal 
como definidos pelas normas do programa. O grupo D tende, historicamente, a concentrar 
a maior parte dos recursos destinados ao atendimento das demandas por financiamento, 
tanto no caso do crédito de custeio como no caso do crédito de investimento (Deser, 2001). 

 
                                                           
x. No que se refere aos custos de intermediação cabe observar que, segundo dados do INESC, para cada R$ 
1.000,00 emprestados aos agricultores mais pobres, a SAF (Secretaria da Agricultura Familiar) paga 6% de 
equalização da taxa de juros, gasta entre 12 e 17% na forma de um subsídio direto aos agricultores e 20% de 
intermediação bancária. Ver: Vigna, Edélcio. Mensagem do governo corta gastos e exclui o Pronaf do MDA. 
INESC, Nota Técnica, setembro de 2002. Segundo informações publicadas pelo DESER, entre julho e 
dezembro de 2000 a operacionalização de 500.000 contratos do PRONAF rendeu ao Banco do Brasil cerca 
de R$ 170 milhões (DESER, 2001, p. 9).  
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A pesquisa realizada pelo IBASE relativa ao período 1995-1998 constatou também 
uma concentração dos recursos do PRONAF em um número restrito de unidades da 
federação; somente 5 estados absorveram mais de 80% do volume total de recursos de 
crédito rural aplicados pelo programa. Nestes 3 primeiros anos o Rio Grande do Sul 
concentrou 32% do total de aplicações, seguido pelo Paraná (15,7%), Minas Gerais 
(13,2%), Santa Catarina (12,2%) e Bahia (7,0%). No período posterior verifica-se uma 
relativa ampliação da participação do Nordeste. 

 
O trabalho identificou também uma concentração da aplicação dos recursos 

destinados ao custeio agrícola em algumas culturas específicas,. Entre 1995 e 1998 o fumo, 
a soja e o milho concentraram 80% dos recursos de custeio do PRONAF. Somente a 
cultura do fumo absorveu 32% do valor total financiado. Os recursos foram, neste caso, 
utilizados pelas agroindústrias. Estas foram beneficiadas com linhas de crédito subsidiadas, 
que, ao financiarem o agricultor integrado, acabaram servindo como capital de giro para as 
empresas.  

 
Segundo o IBASE, as operações de crédito do PRONAF realizadas pelo setor 

fumageiro não eram conhecidas pela maioria dos agricultores envolvidos. Estes não 
recebiam cópia do contrato e somente o agente financeiro e a agroindústria sabiam qual o 
valor creditado no nome de cada fumicultor. Esta operação era viabilizada através de uma 
declaração por meio da qual o agricultor autorizava a empresa a encaminhar uma 
solicitação de crédito em seu nome (IBASE, 1999). Episódios deste tipo, contribuíram, 
sem dúvida, para que no ano de 2001 a concessão de créditos com recursos equalizados do 
PRONAF para a cultura de fumo fosse proibida (PRONAF, 2002).  

 
 
(iii) Descentralização das ações desenvolvidas pelo programa 
 
As análises apontam,  no geral, para a necessidade de uma maior descentralização 

das ações do programa, sobretudo na área de crédito. A  diversificação e ampliação do 
número de agentes financeiros que operam "na ponta",  repassando os recursos aos 
agricultores, tem sido apontada como uma alternativa capaz de viabilizar um melhor 
funcionamento de uma política diferenciada de crédito para a agricultura familiar (CNDRS, 
2002). As cooperativas de crédito - sendo um dos principais exemplos o sistema Cresol 
Baser, hoje implantado no Sul do país - têm se revelado um instrumento bastante eficaz no 
sentido de garantir aos agricultores menos capitalizados o acesso ao crédito. 

 
No caso do PRONAF Infra-Estrutura e Serviços, a descentralização efetiva da 

gestão das políticas direcionadas à agricultura familiar tem sido limitada pela fragilidade 
política e organizativa dos CMDRS. Estes se apresentam enquanto um potencial 
instrumento de democratização das políticas públicas dirigidas às populações rurais, 
cabendo observar, no entanto, que não são necessariamente os municípios mais pobres - 
inicialmente privilegiados por esta linha de ação – os que possuem as melhores condições 
para a implantação de um conselho e elaboração de um plano municipal de 
desenvolvimento. 

 
(iv) (Des) articulação entre diferentes instrumentos de política agrícola 

 
Uma das críticas mais contundentes que tem sido feitas ao PRONAF diz respeito à 

total desarticulação existente entre a política de crédito diferenciado implementada pelo 
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programa e as linhas de ação seguidas pelo governo federal, nos anos 90, no que se refere à 
comercialização do produto agrícola. A abertura comercial ocorrida na década passada 
expôs os produtores às vicissitudes de um mercado altamente competitivo, sem que 
nenhuma política de proteção aos preços ou de apoio à comercialização dos produtos da 
agricultura familiar tivesse sido implementada. A política fiscal também não foi alterada, e 
os agricultores familiares, ao contrário do que ocorre na União Européia, continuaram 
desprovidos de uma legislação fiscal específica para o setor. 

Inexistiu, portanto, na prática, uma política agrícola abrangente voltada ao 
fortalecimento da agricultura familiar, capaz de envolver o conjunto dos instrumentos de 
política agrícola, incluindo aí a pesquisa e a extensão rural (Ver: Deser, 2002).   

 
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao qual se encontra vinculado o 

PRONAF, não dispõe de instrumentos de intervenção da esfera da comercialização, 
instrumentos estes submetidos ao poder de decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. A EMBRAPA ( Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) a 
principal instituição pública de pesquisa agrícola existente no país, também se encontra sob 
a jurisdição deste Ministério.  

 
Estas divisões institucionais, a priori, não deveriam se constituir enquanto um 

obstáculo para a implantação de uma política mais ampla de fortalecimento da agricultura 
familiar. A desarticulação entre a política macro-econômica implementada pelo governo, a 
política setorial para a agricultura e as políticas diferenciadas direcionadas para os 
agricultores familiares, já mencionada anteriormente, somada à falta de uma visão política 
comum em relação a este tema, parece ter obstaculizado, no entanto, o desenvolvimento de 
mecanismos de coordenação institucional capazes de possibilitar uma ação conjunta destes 
diferentes órgãos.  

 
 

 
2.1.4.3 Para além do PRONAF 

 
Ainda que o PRONAF se constitua, hoje, no principal programa de 

desenvolvimento da agricultura familiar existente no país, não pode ser visto, no entanto, 
como sendo o único programa de política pública dirigido a este público específico. 
Julgou-se importante, neste sentido, mencionar, ainda que brevemente, outras iniciativas 
desta natureza implementadas no Brasil no decorrer da última década, sem a pretensão de 
cobrir aqui o conjunto das iniciativas, governamentais e não-governamentais, de apoio à 
agricultura familiar existentes no país. 

  
 
! PROGER-Rural (Programa de Geração de Emprego e Renda para a Área 

Rural) 
 
O Programa de Geração de Emprego e Renda para a Área Rural foi criado em maio 

de 1995 tendo por objetivo conceder financiamentos de custeio e investimento agrícola e 
pecuário a micro e pequenos produtores rurais. Opera com recursos provenientes do FAT, 
tendo como agentes financeiros o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. Entre 1995 e 
1008 beneficiou cerca de 307 mil produtores (IBASE, 1999). 
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! Programas de Combate à Pobreza Rural – Nordeste 
 
A pobreza na região Nordeste do Brasil tem sido objeto de programas 

governamentais envolvendo o Governo Federal e o Banco Mundial desde a década de 70. 
No início dos anos 90, estes programas foram reformulados buscando superar uma série de 
deficiências, entre elas, sua dificuldade em atingir de uma forma mais efetiva seu público 
alvo. Os projetos deixaram com isso de ter um foco exclusivamente agrícola, passando a 
incorporar também atividades não-agrícolas. Esta nova geração de projetos passou a 
incorporar também princípios de descentralização e de participação comunitária. Existem, 
atualmente, fundos de alívio à pobreza operando em diferentes estados do Nordeste, 
destinados ao financiamento de projetos comunitários.Estima-se que estes projetos tenham 
apoiado, nos últimos quinze anos (dados de 2001) mais de 30.000 projetos, desenvolvidos 
por cerca de 20.000 associações comunitárias. 
 

! Programas de Alívio à Pobreza e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais 
no Sul do Brasil 

 
Estes programas, entre os quais se encontram o Paraná 12 Meses, o Projeto de 

Gestão dos Recursos Naturais e Redução da Pobreza em Santa Catarina e o RS-Rural no 
Rio Grande do Sul tem por objetivo reduzir a situação de pobreza no meio rural, 
promovendo, simultaneamente, o manejo sustentável dos recursos naturais. Tem como 
público alvo agricultores familiares, trabalhadores rurais volantes, pescadores e 
comunidades indígenas, selecionados com base em critérios que variam de estado para 
estado. 

 
 

2.2 Política Agrária 
 
 Historicamente, a reforma agrária tem sido um tema chave na agenda das 
organizações sociais rurais brasileiras. Isto é reflexo do elevado índice de concentração de 
terra que persiste no país desde os tempos coloniais. Os resquícios da prática de repressão 
aos movimentos de luta pela terra comum no período da ditadura militar, e a forte 
representação de setores ligados aos grandes proprietários de terra nas esferas de decisão 
política, fazem da reforma agrária um dos temas mais conflituosos da agenda política 
brasileira. Durante a reforma constitucional de 1988, por exemplo, os latifundiários se 
fizeram representar através de uma frente parlamentar que criou obstáculos a qualquer 
avanço legal na questão agrária. A dificuldade de diálogo se arrastou por toda a década de 
noventa, fazendo com que protestos, marchas e ocupações de terra se tornassem a principal 
forma reivindicatória utilizada pelos movimentos sociais para pressionar governantes a 
implementar políticas que trouxessem soluções definitivas para as distorções da estrutura 
agrária brasileira.  
 
 Ao mesmo tempo, com a visibilidade que ganhou o tema, mesmo os setores mais 
reacionários não puderam mais contestar as evidências do grande potencial da reforma para 
o desenvolvimento social econômico do país. O I Plano Nacional de Reforma Agrária, 
lançado em 1986, estimou que o grupo de beneficiários poderia atingir 7 milhões de 
pessoas. Um estudo mais recente demonstrou que os números variam de acordo com o 
critério adotado. Podem ser 3,1 milhões de famílias se forem considerados apenas os 
assalariados e desempregados do campo ou 2,7 milhões se forem incluídas somente 
famílias que vivem com renda prioritariamente agrícola e desempregados. Todavia, se 
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considerado o conjunto de famílias com pouca terra e sem terra, combinando informações 
do Censo Agropecuário de 1995/96 e do PNAD, pode-se chegar a um valor de 6,1 milhões 
de famílias como potencialmente beneficiárias da reforma agrária (Grossi et alii, 2001).  
 
 Portanto, as distorções presentes na estrutura agrária brasileira, o contorno 
ideológico que o debate deste tema adquire no Brasil e as restrições impostas pela política 
monetária durante o período de ajuste, fizeram da questão agrária um dos temas mais 
debatidos na década de noventa e de maior visibilidade no conjunto de questões 
relacionados com o mundo rural brasileiro. Considerando os aspectos mais relevantes para 
os objetivos deste estudo, neste item serão apresentados o quadro da estrutura agrária atual, 
as ações implementadas no período de estabilização econômica, resultados alcançados e 
reações das organizações sociais às políticas implementadas no período.  
 
2.2.1 Estrutura Agrária na Década de Noventa 
 
 Os dados do Censo Agropecuário de 1995/96 demonstram que, desde o censo 
anterior, realizado em 1985, agravaram-se os índices de concentração de terra, resultando 
no  desaparecimento de 1 milhão de propriedades rurais. Este fenômeno tem sido chamado 
por muitos como “a reforma agrária reversa”, ou seja, se por um lado a política fundiária 
implementada promoveu a desapropriação de terras e assentamento de agricultores sem-
terra, por outro lado, o modelo econômico vigente contribuiu para a expulsão de milhares 
de famílias do campo. 
 
 Portanto, com base nos dados censitários mais recentes, em 1996 havia no Brasil 
4,8 milhões de propriedades rurais ocupando 353 milhões de hectares de terras agrícolas 
(Tab.8). Estes valores são inferiores àqueles obtidos pelo Censo de 1985, variando 
negativamente em 16% para o número de propriedades e 6% para área total cultivada. A 
categoria de arrendatários e ocupantes reduziu em 37% e 19%, respectivamente, e a 
categoria de proprietário verificou um crescimento de 14%. Dos cerca de 1 milhão de 
propriedades que desapareceram, 70% estavam no grupo de área inferior a 10 ha.  
 

Tab.8: Estrutura agrária no Brasil em períodos selecionados 
Descrição 1980 1985 1995 

    
    

N.º de Propriedades (1.000) 5.160 5.802 4.860 
     
Condição do proprietário (%)    
    Proprietário 62,7 61,0 69,8 
   Arrendatário 17,3 17,3 10,9 
    Ocupante 16,5 17.7 14,4 
    Outros 3,5 4.0 4,9 
 Área total (1.000 ha)  364.854 374.925 353.611 
Área Média (ha) 70,7 64,6 72,8 
Fonte: IBGE 

 
 
 Do total de propriedades contabilizadas pelo censo de 1995, 69% possuíam área 
menor que 10 hectares e ocupavam apenas 2% da área agrícola total. Comparando com os 
dados do censo de 1985, constata-se que houve um aumento do número de propriedades de 
áreas menores que 10 ha e uma diminuição da área total ocupada por este grupo, indicando 
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uma maior fragmentação das pequenas unidades de produção. No outro extremo, apenas 
1% das propriedades estavam na classe de área maior que 1000 hectares, mas ocupavam 
45,1% da área agrícola total, valor superior ao observado na década anterior (Fig.9).  
 
 Há um debate teórico no Brasil sobre a consistência em comparar dados dos Censos 
de 1985 e 1995, uma vez que foram feitas modificações na metodologia de coleta. 
Questiona-se também a conceituação de rural e urbano adotada pelo órgão responsável 
pelo Censo, sugerindo que tenha havido uma influência deste fator na redução de 
propriedades rurais no período. No entanto, assumindo os dados oficiais do Censo de 
1995/96, o país entrou na década de noventa com uma situação de concentração de terra e 
êxodo rural mais graves que na década passada, não deixando opções para o Governo a não 
ser enfrentar o problema, mesmo em uma conjuntura de ajuste.  
 
 Dados divulgados pelo INCRA apontaram que 64% dos imóveis rurais estariam na 
categoria de imóveis improdutivos, concentrados principalmente nas regiões Norte e 
Nordeste, correspondendo, respectivamente, a 79% e 70% do total de propriedades destas 
regiões. Um outro estudo sobre concentração de terra utilizando três diferentes índices, 
confirmou o crescimento da concentração de terra no país quando comparados os anos de 
1992 e 1998 (Hoffman, 1998), com o índice de Gini subindo de  0,831 para 0,843 (Fig.10). 
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Fig.9: Área Propriedades ocupada por diferentes grupos de área (ha) em 1985 e 1995 (% Total). 
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Fig.10 :Concentração da propriedade da terra no Brasil segundo Índice de GINI, 

Dual do T de Theil e Atkinson 
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Fonte: a partir de dados de Hoffman (1998) 

 
 
2.2.2 Estrutura Institucional para Execução da Política Agrária 
 
 A política agrária é uma atribuição do Governo Federal, que compartilha com os 
governos estaduais a execução de programas específicos. Os governos estaduais chegaram 
a desenvolver ações mais sistemáticas em determinados períodos, mas as restrições fiscais 
se acentuaram na última década reduzindo o ritmo de programas estaduais.  
 
 O INCRA – Instituto Nacional de Reforma Agrária é o órgão responsável pela 
formulação e execução da política fundiária. Este Instituto foi criado em 1970 para 
implementar os projetos de colonização lançados pelo Governo Militar visando a ocupação 
de áreas de fronteira no Centro-Oeste e Amazônia Brasileira. Em 1985, período de 
transição democrática, o Governo lançou o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e 
criou o Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento e Reforma Agrária (MIRAD) 
para coordenar a execução do Plano. Com o fracasso no alcance das metas estipuladas no 
PNRA, o Governo decidiu pela extinção do INCRA em 1987 e do MIRAD em 1989, sendo 
transferida para o Ministério da Agricultura a responsabilidade da condução da política 
agrária. Apesar da rejeição do Congresso em acatar a extinção do INCRA, a falta de 
recursos humanos e financeiros mantiveram o órgão praticamente inoperante durante os 
primeiros anos da década de noventa.  
 
 No período de estabilização econômica, a estrutura institucional responsável pela 
política fundiária passou por novas alterações. Em 1996, o Governo criou o Ministério 
Extraordinário de Política Fundiária, ligado à Presidência da República, ao qual o INCRA 
foi incorporado. Em janeiro de 2000, o Ministério passou a ser denominado Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), incluindo na sua área de competência a reforma agrária 
e a promoção do desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares. Desde então, o 
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INCRA passou a ser uma entidade vinculada diretamente ao MDA. Além deste Instituto, o 
MDA passou a ter na sua estrutura organizacional uma Secretaria de Reforma Agrária que 
também reúne competências na área, entre as quais a supervisão do programa “Banco da 
Terra”, uma modalidade de reforma agrária de mercado implementada no país na segunda 
metade da década de noventa e que, por sua relevância, será objeto de discussão mais 
detalhada em um item específico.  
 
 
2.2.3 Reforma Agrária em Período de Ajuste 
 
 A década de noventa iniciou com uma paralisação do programa de assentamentos 
que havia sido iniciado em 1986 após o lançamento do I Programa Nacional de Reforma 
Agrária. De 1990 a 1994, foram mobilizados poucos recursos e assentadas apenas 23 mil 
famílias no período que sucedeu ao impeachment do Presidente Collor. Em 1995,  primeiro 
ano do Governo Fernando Henrique, houve o massacre de trabalhadores sem-terra ocorrido 
em Corumbiara, Rondônia, dando visibilidade nacional e internacional ao conflito agrário 
existente no país.  
 
 A pressão gerada por este conflito levou o Governo a tomar algumas decisões, 
como por exemplo a vinculação do INCRA diretamente à Presidência da República. A 
partir desta data, deu-se início a um processo mais ativo de desapropriações e 
assentamentos, mas sem diminuir o embate entre o Governo e o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST. Na verdade, aprofundaram-se as tensões e o 
Governo desqualificou através da mídia as ações do Movimento, o qual, por sua vez, 
intensificou as ações de protesto perante o poder público.  
 
 Em 1996 ocorreu um segundo massacre em Eldorado de Carajás, sul do estado do 
Pará, também com grande repercussão, tornando as disputas entre Governo e sem-terra 
ainda mais delicadas. Em abril de 1997, o MST organizou uma grande marcha de 
trabalhadores sem-terra à capital  Brasília, na ocasião do aniversário do massacre de 
Carajás, colocando definitivamente a reforma agrária na agenda dos grandes temas 
brasileiros. 
 
 Apesar de o país estar em regime civil e em pleno processo de democratização, a 
violência foi um dado negativo do período e um indicador da dificuldade de o poder 
público e movimentos sociais conseguirem estabelecer uma plataforma de diálogo. Dados 
do Governo divulgados pelo MDA (2002), indicam que de 1996 a 2002 houve em média 
323 ocupações de terra por ano, resultando em 185 mortes ocasionadas por conflitos 
agrários. Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, a década de noventa foi marcada 
por um aumento no número de conflitos de terra, com tendência crescente a partir de 1995, 
voltando a cair apenas no ano 2000 (Fig.11). Estes conflitos resultaram em 465 pessoas 
assassinadas, sendo que este tipo de violência, que vinha em tendência decrescente desde o 
massacre de 19 pessoas em Eldorado de Carajás em 1996, voltou a crescer em 2002 
quando foram registrados 37 assassinatos (CPT,2002).  
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Fig.11 : Evolução dos conflitos de terra no Brasil na década de noventa. 
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2.2.3.1 Os Números da Reforma Agrária 
 
 Neste clima de tensão e pressão, e sob todos os limites colocados pela política 
monetária, o Governo colocou em marcha um plano que no final do período foi por ele 
qualificado de a maior reforma agrária já realizada em toda a história do país. Segundo 
dados oficiais, de 1995 a 2002, foram assentadas 635 mil famílias, sendo dois terços delas 
nas regiões Norte e Nordeste (MDA, 2002). O Governo alega também que a política 
efetiva de reforma agrária por ele adotada contribuiu para reduzir as ocupações de terra, as 
quais caíram de 502 ocupações em 1997 para apenas 187 em 2001. 
 
 O MST contesta as estatísticas governamentais, as quais foram também 
amplamente questionadas pela imprensa e por organizações ligadas à reforma agrária. A 
partir de análise detalhada de dados do INCRA para o período de 1995 a 2001, Teixeira 
(2000a) observou  discrepância entre os números divulgados pelo Governo e aqueles 
registrados na base cadastral do INCRA, apontando uma superestimação de 137 mil 
famílias assentadas e de 2,4 milhões de ha desapropriados.Uma equipe de jornalistas da 
Folha de São Paulo, um dos maiores jornais de circulação no país, viajou em 2002 para 
averiguar de perto as estatísticas divulgadas pelo Governo. Em matéria publicada durante 
uma semana, divulgando os resultados da viagem, a FSP afirmou ter encontrado diferenças 
de até 51% no Estado de Santa Catarina, região sul do Brasil, entre os números divulgados 
pelo Governo Federal e aqueles apresentados pelo responsável do INCRA (FSP, 2002). A 
mesma reportagem alegou que o Governo incluía futuros assentamentos ainda por realizar, 
inflando sobremaneira as estatísticas apresentadas.  
 
 Estudo avaliando a evolução do orçamento da União para a reforma agrária no 
período de 1995 a 1998, constatou que houve um aumento no número de famílias 
assentadas e de recursos alocados quando comparado com a segunda metade da década de 
oitenta e a primeira metade dos anos noventa (Beze Jr. 2001). No entanto, os resultados 
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foram inferiores àqueles necessários para executar a meta anual de assentar 50 mil famílias, 
estabelecida no planejamento do Governo. Observou-se também uma redução nos recursos 
alocados para a aquisição de terras, um dos principais itens de desembolso no orçamento 
total, sem que fosse afetado na mesma proporção o número de famílias assentadas. O autor 
sugere que esta aparente contradição entre maior número de famílias assentadas com 
menor gasto de recursos pode ser explicada pelo menor custo da terra neste período e 
aperfeiçoamento dos procedimentos técnicos de desapropriação adotados pelo INCRA. Por 
outro lado, os recursos alocados para implantação e consolidação dos assentamentos não 
seguiram a mesma proporção das famílias assentadas, havendo um déficit no período de 
52% e que, provavelmente, afetou a viabilização dos assentamentos no médio e longo 
prazo. Dados de orçamento de 2002 confirmam esta discrepância (Fig.12) 
 
 

Fig.12: Distribuição do orçamento federal executado em 2002 com organização 
agrária1.  
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1Com base em valores executados até Out/2002 
 
 

O Desafio da Implantação dos Assentamentos 
 
 As elevadas taxas de juros cobradas pelos Bancos em meados dos anos oitenta 
fizeram do crédito rural tradicional uma opção inacessível para os agricultores recém 
assentados.  Portanto, eles organizaram comissões com representantes das diferentes 
regiões do país e se deslocaram para Brasília para reivindicar uma linha de crédito própria. 
Depois de muita negociação e pressão das organizações dos assentados, o Conselho 
Monetário Nacional instituiu em janeiro de 1986 o Programa Especial de Crédito para a 
Reforma Agrária  - PROCERA. Foram definidos como beneficiários as famílias atendidas 
pela reforma agrária em projetos reconhecidos pelo INCRA, bem como cooperativas e 
associações de assentados. As famílias teriam direito de receber os recursos durante três 
anos, com prazo de pagamento de 8 anos, juros fixos de 3% ano mais correção monetária 
fixa por indexadores da época. Os recursos foram repassados pelo BNDES para os 
Governos Estaduais, os quais formulavam os projetos e faziam a gestão da liberação dos 
recursos.  
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 Desde a sua criação, o Programa passou por várias modificações, chegando a sua 
extinção em 1999 quando o Governo abrigou, sob um mesmo guarda-chuva, o crédito para 
assentados e as políticas voltadas para a agricultura familiar. Antes disso, os recursos 
alocados para o PROCERA sempre ficaram abaixo da necessidade. Estudo de Teixeira 
(2000a) sobre os recursos alocados para a consolidação de assentamentos no período de 
1992 a 1999, demonstra que, em todo o período, os recursos alocados foram inferiores à 
demanda (Fig.13). 
 
 

Fig.13: Crédito para financiamento da produção em assentamentos da reforma 
agrária disponibilizados através do PROCERA – 1995-1999 (R$ 1000)  

Procera: evolução dos recursos 1995-1999
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Fonte: dados do INCRA de acordo com estudo de Teixeira (2000a) 

 
 
 Desde a sua criação o PROCERA foi objeto de várias discussões sobre os limite e 
possibilidades de alcance de seu objetivo de criar as condições para inserção dos 
assentados em uma economia de mercado. Em levantamento sobre aplicações dos recursos 
do PROCERA por assentados da região Nordeste, observou-se um crescimento de bens de 
consumo e do número de animais destinados ao abastecimento familiar (Buainain et alii, 
1998). Baseando-se em dados corroborados por esta e outras pesquisas, Rezende (1999) 
concluiu que o PROCERA estaria longe de cumprir seus objetivos uma vez que a maior 
parte dos recursos não tem sido aplicada em atividades produtivas voltadas a inserção dos 
assentados no mercado. Além disso, a configuração orçamentária do programa e a baixa 
taxa de retorno exigida acabaram sendo um desestímulo para o pagamento, o que levou a 
um acúmulo de dívidas, estas também objeto de um plano de renegociação aprovado pelo 
Governo em 1998.  
 
 Todavia, estudo sobre a aplicação de recursos do PROCERA em assentamentos do 
Rio Grande do Sul na sua primeira fase de implementação, identificou que as condições de 
pobreza que as famílias se encontravam no momento do assentamento, atrasos na liberação 
dos recursos, entre outras pressões, foram as razões apresentadas pelos assentados para o 
uso do crédito voltado à produção para a compra de alimentos e outros bens de consumo 
(Cordeiro et alii, 1991).  
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 Além dos recursos alocados pelo PROCERA, a reivindicação das organizações dos 
assentados por melhorias nos serviços de acompanhamento técnico resultou na criação o 
em 1997 do Projeto Lumiar. Este Projeto viabilizou a terceirização da assistência técnica 
aos assentamentos, retirando do INCRA a exclusividade e responsabilidade única na 
prestação deste serviço. Desta forma, as contratações de técnicos passaram a ser operadas 
com participação das organizações dos assentados, podendo incluir técnicos da iniciativa 
privada e do setor não-governamental.  
 
 A expectativa de atendimento do Projeto Lumiar no ano da sua criação era de 150 
mil famílias, com uma base de 1 técnico para cada 300 famílias. No entanto, a limitação de 
recursos para pagar salários compatíveis e viabilizar condições mínimas de trabalho, como 
por exemplo transporte para os técnicos,  acabou prejudicando o alcance das metas, 
quantitativa e qualitativamente. No ano 2000, o programa foi extinto por falta de recursos.  
 
 
2.2.4 Inovações na política fundiária 
 
 Uma das maiores inovações da década foi a criação de mecanismos de acesso à 
terra diferentes da via tradicional de desapropriação de áreas, divisão de lotes e 
assentamento de famílias sem-terra sob tutela do INCRA. Na região Norte do país, o 
movimento de seringueiros e de outras populações extrativistas obrigou o poder público a  
reconhecer e criar as Reservas Extrativistas (RESEX), áreas com a cobertura florestal 
nativa sob manejo e usufruto das populações tradicionais que aí vivem (Paula, 1999). No 
âmbito das discussões ambientais que ganharam vigor na década de 90, as RESEX foram 
incorporadas como uma modalidade de Unidade de Conservação e passaram a ser objeto 
de políticas específicas por parte do Ministério do Meio Ambiente, sendo criadas inclusive 
RESEX marinhas para comunidades de pescadores artesanais. As particularidades das 
políticas ambientais e sua interface com as organizações sociais da Amazônia serão 
discutidas em maiores detalhes no item 2.4.  
 
 No campo do crédito fundiário, a medida mais inovadora e que gerou fortes reações 
entre os setores ligados à questão agrária foi a criação de linhas de financiamento para 
viabilizar a compra de terras. Antes de criar um programa de abrangência nacional, foram 
realizadas experiências piloto. No Estado do Ceará, o Governo Estadual operou o projeto 
São José - Reforma Agrária Solidária, o qual posteriormente, originou o programa Cédula 
da Terra (CdT). Este programa foi criado em 1996, em caráter de experiência piloto, a 
partir de convênio celebrado entre o Governo Federal e o Banco Mundial. Inicialmente, o 
Cédula da Terra foi implantado em quatro Estados da região Nordeste e região de semi-
árido do Estado de Minas Gerais, com a meta de, no período máximo de três anos,  dar a 
titulação de terra a 15 mil famílias. Antes mesmo de ter uma avaliação conclusiva dos 
resultados do Cédula da Terra, criou-se em 1998 o Banco da Terra, ampliando o alcance 
desta modalidade de crédito para outras regiões do país.   
 
 Por solicitação do Banco Mundial, Navarro (1998) emitiu parecer sobre o 
funcionamento do CdT buscando identificar a percepção das organizações sociais sobre o 
programa. Esta modalidade foi vista pelas organizações como uma forma de maior 
favorecimento aos latifundiários, uma vez que as terras passaram a ser compradas por 
preços de mercado e com transferência de riqueza dos setores menos favorecidos para os 
grandes proprietários. Desta forma, foi sugerido que o programa fosse aplicado apenas em 
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áreas produtivas de até 15 módulos para evitar que o mesmo se transformasse em 
mecanismo de premiação aos latifundiários e viesse a criar uma forma concorrente com a 
modalidade de reforma agrária via desapropriação. Além de outros aspectos relacionados a 
operacionalidade do programa, as organizações consultadas levantaram também a 
preocupação com a viabilidade de pagamento por parte dos participantes. O autor ressaltou 
ainda as dificuldades de operacionalização decorrentes da exigência de constituição de 
estruturas de cooperação formais entre os agricultores interessados na aquisição de terras, o 
que poderia levar a criação de organizações pouco sustentáveis. 
 
 Na ocasião da sua criação em 1998, o Banco da Terra foi apresentado pelo Governo 
como uma modalidade complementar à desapropriação, possibilitando aos beneficiários 
organizados em associações ou cooperativas  adquirir diretamente a terra de seu interesse 
(MDA, 2002). Para aumentar a agilidade, foi proposta a descentralização das ações através 
da transferência da operação do programa para o âmbito municipal.  Foram definidos como 
beneficiários os trabalhadores rurais com um mínimo cinco anos de experiência 
comprovada em atividade agropecuária, preferencialmente assalariados, parceiros, 
posseiros, arrendatários e agricultores proprietários de imóveis cuja área não alcance a 
dimensão de propriedade familiar e seja comprovadamente insuficiente para gerar renda 
suficiente para o sustento próprio e da  família. Foi instituída linha de financiamento para 
aquisição de terra e execução de benfeitorias, com prazo de pagamento de até 20 anos, 3 
anos de carência e juros pré-fixados em 6% ao ano.  
 
 As organizações sociais rurais, de um modo geral, reagiram negativamente à 
criação do  Banco da Terra, culminando com o encaminhamento ao painel de Inspeção do 
Banco Mundial de um pedido de suspensão do apoio do BIRD ao programa e solicitação 
da transferência dos recursos para o orçamento de desapropriação e assentamentos 
executado pelo INCRA. Em análise do programa, Teixeira (2000b) levanta como 
limitantes: (i) a negação da desapropriação para fins sociais como estabelece a Constituição 
Federal; (ii) a transferência para esfera Estadual e Municipal da responsabilidade da 
reforma agrária, diminuindo o status desta política no conjunto de prioridades do Governo 
Federal; (iii) possível redução e até eliminação do INCRA, órgão responsável por 
desapropriações e assentamentos. 
 
 No final do ano 2000 foram contratados recursos junto ao BIRD para financiar um 
novo programa denominado Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural, cujo plano de 
implementação foi aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável em março de 2001 (MDA, 2001). Nesta nova modalidade de crédito fundiário, 
o Governo conseguiu a adesão da CONTAG- Confederação Nacional dos Trabalhadores da 
Agricultura, a qual passou a ser um dos membros do Conselho Gestor do projeto.  
 
 Para a primeira fase, a qual compreende o período de 2001 a 2004,  o projeto ficou 
restrito a 14 Estados Brasileiros, incluindo todos os nove Estados da Região Nordeste, dois 
Estados do Sudeste, e todos os três Estados do Sul do Brasil. Foi estabelecido como meta o 
assentamento de 50 mil famílias até o final do projeto, 80% delas na região Nordeste.  
Foram previstos recursos de US$ 400 milhões, 94,5% repassados diretamente aos 
beneficiários. O Governo Brasileiro arcou com 40% do valor total, se responsabilizando 
por cobrir os custos totais de aquisição de terras.  
 
 Podem ser adquiridas com recursos do projeto áreas não passíveis de 
desapropriação, ou seja, de tamanho inferior a 15 ha ou superior a 15 módulos, mas 
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consideradas produtivas. Mantém-se a exigência de que os beneficiários se organizem em 
associações legalmente constituídas para que possam ter acesso aos recursos. Além disso, 
os candidatos não podem ter renda superior a US$ 200 por família a taxa de câmbio de 
outubro de 2000 e tem que se enquadrar nos demais critérios que regem o Banco da Terra.   
 
 
2.2.5 Alterações no marco legal  
 
 As medidas implementadas pelo Governo na segunda metade da década foram 
acompanhadas de uma série de proposições de alteração da legislação agrária e da própria 
Constituição, muitas das quais aprovadas pelo Congresso. Muitas destas mudanças foram 
vistas pelas organizações sociais rurais como um retrocesso nas conquistas legais e uma 
demonstração de falta de compromisso do Governo com a reforma agrária.  
 
 Após a edição de Medida Provisória pelo Governo Federal, o Congresso aprovou 
em 1996 a Lei no 9393/96 alterando os mecanismos de tributação da terra. A modificação 
incluiu a eliminação da tributação progressiva, definindo uma taxa única de acordo com o 
tamanho da área e o grau de utilização, podendo variar de um mínimo de 0,03% para um 
imóvel de até 50 ha até o máximo de 20% para um imóvel maior que 5 mil ha. Análises 
sobre o impacto desta medida na arrecadação demonstraram que, após a aprovação da Lei, 
a participação do ITR na receita total da União caiu de 0,29% em 1996 para 0,19% em 
2001 (Teixeira, 2002).  
 
 Ainda em 1996 o Governo conseguiu que o Congresso aprovasse a Lei 
Complementar 76/93, também conhecida como Lei do Rito Sumário, cujo texto 
regulamenta a desapropriação de terras por interesse social para fins de reforma agrária. As 
alterações foram justificadas como necessárias para acelerar o processo desapropriação, 
permitindo redução significativa do tempo de tramitação na esfera do Judiciário. Todavia, 
as modificações incluíram também a necessidade do pagamento do depósito inicial 
acompanhar o pedido de desapropriação, exigindo portanto maior liquidez no orçamento 
do INCRA. Isto foi interpretado por setores sociais ligados à luta pela como uma medida 
de efeito contrário, ou seja, desaceleradora dos processos de desapropriação face às 
restrições orçamentárias impostas pelo ajuste fiscal em curso.   
  
 Em 1997, o Governo lançou uma outra Medida Provisória alterando o conteúdo da 
legislação agrária. Esta MP foi reeditada diversas vezes, com algumas alterações no seu 
texto, mas propondo basicamente: (i) introdução de caducidade para decretos de 
desapropriação que não sejam executados até 5 anos após sua publicação; (ii) não inclusão 
no grupo de áreas possíveis de desapropriação aquelas objeto de ocupação pelo MST; (iii) 
alterações em indicadores de uso utilizados na avaliação de imóveis que dificultam a 
desapropriação de imóveis improdutivos. A segunda delas foi considerada como uma 
medida de criminalização do Governo às ações de reivindicação dos movimentos sociais, 
em particular as ocupações de terra promovidas pelo MST.  
 
 Uma outra alteração importante foi a facilitação de resgate para os Títulos da 
Dívida Agrária (TDAs), mecanismo utilizado pelo Governo para indenizar as 
desapropriações e cujo resgate pode dar-se em até 20 anos, condição resguardada pela 
Constituição Federal. Em 1998, através de um Decreto-Lei o Governo antecipou para até 5 
anos o prazo de resgate dos TDAs para imóveis com área inferior a 3 mil hectares e 
adquiridos via Leilões. A modalidade de compra e venda de terras via leilões também 
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regulamentada por Decreto específico neste mesmo ano. Com a antecipação do resgate dos 
Títulos, o financiamento da reforma agrária passou a necessitar de maior liquidez por parte 
das receitas do programa, argumento apresentado pelos críticos às alterações feitas na 
utilização dos TDAs.  
 
 Estas são apenas algumas das modificações feitas no marco legal da política 
agrária. Em abril de 2002, havia pelo menos 92 projetos de Lei tramitando na Câmara de 
Deputados e 17 outros no Senado, tratando das mais diversas questões relacionadas à 
política agrária. Entre estes, vale destacar a  iniciativa do Fórum Nacional da Reforma 
Agrária, espaço que reúne organizações que apóiam a reforma agrária, propondo uma 
emenda constitucional (PEC) para definir o limite máximo de propriedade. A proposta 
estipulou o limite de 35 módulos fiscais como tamanho máximo de propriedade permitido 
no país. Esta proposta foi fundamentada por uma análise demonstrando a elevação dos 
índices de concentração de terra nos grupos de área superiores a 2 mil ha (Teixeira, 2000b). 
De acordo com o estudo, a PEC afetaria uma proporção diferenciada de propriedades em 
cada estado dependendo do tamanho de módulo fiscal adotado, mas a proporção de 
propriedades que cairiam dentro da malha do teto máximo ficaria em torno de 0,57% para a 
região Sul até 6,8% para a região Centro-Oeste.   
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2.3 Desenvolvimento e Sustentabilidade 
 
A partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio-Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, a agenda governamental brasileira 
passou a ser influenciada pelas questões ambientais. Pressionado por demandas de 
organizações da sociedade civil e por órgãos multilaterais preocupados com o 
desmatamento na Amazônia, o Estado passou a enfrentar o dilema entre crescimento e 
sustentabilidade ambiental, passando a ser cobrado de forma mais sistemática quanto à 
coerência das prioridades apresentadas nos planos de desenvolvimento.   

 
Nesta seção busca-se, portanto, apresentar e analisar algumas das principais 

iniciativas governamentais relativas à promoção do desenvolvimento sustentável na Região 
Amazônica nos anos 90, considerando especialmente sua lógica e intencionalidade, seus 
resultados socioeconômicos e ambientais, suas interfaces com outros instrumentos de 
política pública, e sua permeabilidade à participação das organizações dos 
produtores/extrativistas e da sociedade civil mais ampla. 

 
Mesmo concentrando-se o âmbito da análise na Amazônia, foi necessário selecionar 

um conjunto relativamente pequeno de programas públicos considerados mais importantes 
para a problemática da sustentabilidade socioambiental dos modos de vida presentes na 
região, tendo em vista o volume de informações disponíveis e o escopo e cronograma deste 
estudo.  

 
 
2.3.1 Programas ambientais no Brasil: alcances e limites 
 

Foram selecionados para apresentação e análise os seguintes programas: 
 
! PPG-7 – Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil; 
! PGAI – Programa de Gestão Ambiental Integrada (Sub-programa de Política de 

Recursos Naturais / SPRN do PPG-7); 
! PRÓ-AMBIENTE – Programa de Desenvolvimento Sócio-ambiental da 

Produção Familiar Rural da Amazônia; 
! FNO (PRONAF/PRODEX) – Fundo Constitucional de Financiamento da 

Região Norte; 
! PROARCO – Programa de Prevenção e Controle às Queimadas e aos Incêndios 

Florestais no Arco do Desflorestamento; 
! PROTEGER – Programa de Mobilização e Capacitação de Agricultores 

Familiares, Extrativistas e Indígenas para a Prevenção de Incêndios Florestais 
na Amazônia. 

 
Estes programas são apresentados a seguir, segundo as seguintes variáveis: (i) 

informações básicas (ano e contexto de criação, abrangência, período de vigência e origem 
e montante dos recursos); (ii) objetivos e principais linhas de ação; (iii) formas de gestão e 
operacionalização; (iv) forma e caráter da participação da sociedade civil; (v) alcance e 
limites dos resultados alcançados e, quando disponível, (vi) avaliação dos atores sociais 
sobre o programa. Ao final da seção faz-se uma breve síntese dos principais elementos 
comuns destas iniciativas. 
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PPG-7 – Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
 
Definições básicasxi: 

 
 O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (conhecido 
como “Programa Piloto” ou “PPG-7”) foi concebido na reunião de cúpula de Houston 
(1990) e lançado oficialmente no país em 1992, no contexto da UNCED (Rio/92), como 
uma iniciativa conjunta do Governo do Brasil, da sociedade civil brasileira e da 
comunidade internacional, visando a conservação das florestas tropicais da Amazônia e da 
Mata Atlântica. O PPG-7 passou vários anos em negociação durante os governos Collor de 
Mello (1990-92) e Itamar Franco (1992-94), só vindo a ser desenvolvido efetivamente no 
início do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). É, sem dúvida, o maior 
programa oficial voltado à conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia 
brasileira. 
   
 O financiamento do Programa Piloto é amparado pelos governos federal e estadual, 
e sociedade civil brasileiras, oito governos doadores e União Européia. Os três maiores 
financiadores são a Alemanha (41%), Comissão Européia (23%) e o Brasil (15%). 
Originalmente, o Programa foi projetado para absorver US$ 340 milhões ao longo de dez 
anos. Na prática, tal valor tem se revelado bem menor. O Brasil financia, sobretudo, os 
custos de pessoal que equivalem a cerca de 10% dos custos do programa. Para a primeira 
fase (finalizada em 1998), US$ 291,1 milhões foram concedidos pelos países do G7, pela 
Comissão da União Européia e pelos Países Baixos. US$ 58,2 milhões foram pagos ao 
Rain Forest Trust Fund, um fundo fiduciário administrado pelo Banco Mundial (BIRD). O 
valor total de contratos já assinados é de US$ 179 milhões, sendo que os gastos efetuados 
totalizam cerca de US$ 104 milhões. 
 
 

Objetivos, linhas de ação e beneficiários: 
 
Em seu desenho original, foi definido como objetivo geral do Programa Piloto: 

 
“maximizar os benefícios ambientais das florestas tropicais, de forma 
consistente com as metas de desenvolvimento do Brasil, através da 
implantação de uma metodologia de desenvolvimento sustentável que 
contribuirá com a redução contínua do índice de desmatamento”. 

 

Para alcançar este objetivo geral, foram definidos como objetivos específicos: 

(i) demonstrar a viabilidade da harmonização dos objetivos ambientais e 
econômicos nas florestas tropicais;  

(ii) ajudar a preservar os enormes recursos genéticos das florestas tropicais;  
(iii)reduzir a contribuição das florestas tropicais brasileiras com a emissão global de 

gás carbono; e  

                                                           
xi As informações sobre o PPG-7 foram extraídas de: PPG-7. Relatório Final, Revisão de Meio-Termo do 
Programa Piloto, Avaliação Independente (STCP, Indufor), 2000; PPG-7 (SCA/MMA). Proposta para a 
Segunda Fase do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, Brasília: 24/05/01; 
Banco Mundial. Rumo a uma Estratégia para o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil, Brasília: 06/04/01, e PPG-7 (SCA/MMA). Documento -Base para a Estruturação da 2a Fase, 18/12/01. 
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(iv) fornecer um exemplo de cooperação entre os países desenvolvidos e em 
desenvolvimento nas questões ambientais globais. 

 
Até o momento, as principais linhas de ações do Programa Piloto são: (i) gestão 

pública e comunitária de Áreas Protegidas (Unidades de Conservação e Áreas Indígenas); 
(ii) produção sustentável; (iii) monitoramento, prevenção e controle ambiental de 
queimadas e desflorestamento; (iv) desenvolvimento territorial (questões legais e 
fundiárias); (v) gestão ambiental municipal e desenvolvimento local sustentável, e (vi) 
ciência e tecnologia para o desenvolvimento local sustentável.  

 
O Programa Piloto inclui uma ampla gama de beneficiários, variando do pessoal da 

administração ambiental em diferentes níveis até comunidades indígenas e locais e a 
sociedade civil. As partes interessadas do Programa também incluem outros órgãos 
governamentais, o setor privado, a comunidade científica e a comunidade internacional.   

 
Forma de operação e gestão: 

 
 Atualmente o Programa tem uma carteira com 27 componentes, seis foram 
concluídos em 2000, doze encontram-se em plena execução, três estão em fase de pré-
investimento, adicionalmente dois projetos estão sendo contratados e quatro encontram-se 
em preparação. Na revisão de meio termo realizada em 2000/01 para fundamentar a 
elaboração da segunda fase do programa, buscou-se dar mais consistência e articulação aos 
27 componentes do Programa, de forma a articular todos os sub-programas e projetos sob 
apenas seis “linhas temáticas”, cada uma delas com uma “coordenação conjunta” composta 
por um conjunto de órgãos públicos federais e estaduais e organizações da sociedade civil. 
 
 O cronograma de planejamento e execução dos diversos subprogramas e projetos é 
bastante variado. Enquanto alguns projetos se encontram ainda em fase de planejamento, 
outros já concluíram uma primeira fase de execução. 
 
 A coordenação estratégica do Programa Piloto conta com quatro instâncias 
colegiadas: (i) Reunião dos Participantes, (ii) Comissão de Coordenação Brasileira, (iii) 
Comissão de Coordenação dos Doadores, e (iv) Comissão de Coordenação Conjunta. O 
órgão responsável pela execução e coordenação brasileira do PPG-7 é a Secretaria de 
Coordenação da Amazônia - SCA, do Ministério do Meio Ambiente. A Comissão de 
Coordenação Brasileira conta com uma Secretaria Executiva e um Comitê Executivo. 
Como o PPG-7 é um programa de implementação descentralizada, diversas instituições 
participam da implementação de seus sub-programas.  
 
 A participação da sociedade civil no PPG-7 é intensa e diversificada, sendo 
elemento fundamental para as chances de êxito dos sub-programas e projetos específicos, 
bem como do Programa em geral. Quando da criação do PPG-7, constituíram-se duas redes 
de atores da sociedade civil, uma para a região amazônica – o GTA (Grupo de Trabalho 
Amazônico) e outra relativa à mata Atlântica – a RMA (Rede Mata Atlântica). Ambas 
redes são constituídas por centenas de organizações sociais e ONGs envolvidas com cada 
um dos biomas considerados. As duas redes têm assento na Comissão de Coordenação 
Brasileira do PPG-7, além de, juntamente com outras ONGs brasileiras, comporem a 
Coordenação Conjunta de diferentes linhas de ação (“Linhas Temáticas”) do Programa 
Piloto. 
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 Além destes mecanismos relacionados à coordenação geral do Programa existem 
mecanismos específicos relacionados com as diversas instâncias de coordenação dos sub-
programas, criando dezenas de comissões, grupos de trabalho, coordenações, conselhos, 
câmaras, etc. Até o momento não foi realizado um esforço de avaliação do conjunto destes 
espaços de representação e avaliação dos diversos componentes do Programa Piloto. O que 
seria interessante para avaliar-se com mais aprofundada a capacidade real de 
descentralização da gestão do PPG-7 através de seus diversos sub-programas. 
 
 

Resultados alcançados e limitesxii: 
  
 Os principais resultados positivos da primeira fase do Programa foram: 
 

! Descentralização da gestão ambiental em áreas prioritárias dos estados 
amazônicos: aumento da capacidade de formulação de políticas ambientais 
estaduais; desenvolvimento de metodologias inovadoras de monitoramento, 
licenciamento e controle de desmatamento e queimadas (p.ex. Mato Grosso, 
Roraima); desenvolvimento de iniciativas inovadoras de zoneamento ecológico-
econômico (p.ex. Acre); crescente envolvimento de prefeituras municipais na 
gestão ambiental (p.ex. Pará, Amapá); evolução do conceito de gestão 
compartilhada, através de parcerias entre diversos setores do governo e 
sociedade, como base para a conservação dos recursos naturais; 

! Proteção de Terras Indígenas: identificação de 93 terras indígenas e apoio para a 
demarcação e regularização de outras 149 áreas habitadas por povos indígenas, 
correspondendo a 22 milhões de hectares; desenvolvimento de metodologias 
inovadoras de demarcação, vigilância comunitária e diagnóstico 
“etnoambiental”; 

! Reservas Extrativistas: Estabelecimento de 2,1 milhões de hectares de Reservas 
Extrativistas, através de ações de regularização fundiária, demarcação, 
sinalização, mobilização comunitária, elaboração de planos de utilização, 
produção sustentável, saúde e educação, e estratégias participativas de 
monitoramento socioambiental; 

! Produção Sustentável: Implementação de 160 projetos demonstrativos no 
âmbito do PD/A, visando a geração de renda, o fortalecimento da base de 
subsistência, a utilização sustentável e conservação dos recursos naturais e 
capacitação gerencial entre comunidades locais; no âmbito do PROMANEJO, 
apoio para a implementação de iniciativas inovadoras de manejo florestal 
comunitário, implantação de Florestas Nacionais; 

! Prevenção de Desmatamento e Queimadas: no âmbito do PROTEGER, o 
treinamento em prevenção de incêndios de mais de 12.000 pessoas em 322 
municípios, em parceria com organizações da sociedade civil (Grupo de 
Trabalho Amazônico, Federações de Trabalhadores Rurais, associações 
comunitárias, etc.); e 

! Produção de conhecimento científico e tecnológico: Através do Subprograma 
de Ciência e Tecnologia, o fortalecimento da infra-estrutura, gerenciamento e 
qualificação de recursos humanos de dois centros de ciência de excelência 
(INPA e Museu Goeldi); implementação de 53 projetos de pesquisa básica e 
aplicada. 

 
                                                           
xii PPG-7. Revisão de Meio-Termo do Programa Piloto, Avaliação Independente (STCP, Indufor), 2000. 
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 Além destes, destacam-se os seguintes resultados globais da primeira fase: 
 

! A criação de novos espaços de participação da sociedade civil nas políticas 
públicas, especialmente entre grupos tradicionais emergentes (seringueiros, 
pescadores, mulheres, indígenas) que contribuiu para o alcance dos objetivos do 
PPG-7 e, de forma mais ampla, o fortalecimento do capital social em prol do 
desenvolvimento sustentável na Amazônia; 

! A viabilização de processos inéditos de negociação entre diversas esferas do 
governo, da sociedade civil e do setor privado, visando a construção de 
consensos (pactos políticos) em prol do desenvolvimento sustentável. Nesse 
sentido, destaca-se a elaboração das Agendas Positivas, com apoio do SPRN, 
em nível estadual e regional, que definiram ações estratégicas para reduzir os 
índices de desmatamento, através de melhorias na eficiência e sustentabilidade 
de atividades agropecuárias e da valorização de produtos e serviços ambientais 
da floresta em pé; 

! Introdução de novos princípios de colaboração e participação na cultura 
administrativa brasileira, particularmente entre as autoridades ambientais. 

! Fortalecimento da capacidade do Ministério do Meio Ambiente para atuar na 
região amazônica; 

! Desenvolvimento de abordagens inovadoras de cooperação internacional, 
direcionadas a problemas ambientais globais dentro de uma estrutura nacional 
complexa. 

 
 Não obstante, identificaram-se os seguintes limites do programa: 
 

! A elaboração de uma carteira de subprogramas e projetos, a partir das demandas 
setoriais de diversas instituições e grupos interessados, dificultou a 
consolidação de uma estratégia integrada em nível de Programa, que 
permitisse uma maior articulação e sinergias entre instituições e iniciativas 
afins, dentro e fora do PPG-7; 

! O Programa Piloto não fomentou suficientemente a inserção de uma ótica de 
sustentabilidade entre políticas e programas de desenvolvimento econômico 
com fortes impactos sobre a ocupação e uso de recursos naturais na Amazônia 
(instrumentos econômicos, política fundiária, programas de infraestrutura), 
inclusive em termos do desenvolvimento e disseminação de iniciativas 
inovadoras, mantendo uma tendência de isolamento da área ambiental do 
governo; 

! Por exemplo, apesar de ações pontuais realizadas no âmbito do Projeto RESEX 
e PPTAL, referentes a Reservas Extrativistas e Terras Indígenas, 
respectivamente, o Programa Piloto pouco contribuiu para avanços na resolução 
de problemas fundiários na região amazônica, a exemplo do desenvolvimento 
de metodologias para a implantação de assentamentos rurais em base 
sustentáveis. 

! Apesar de suas contribuições valiosas para a implementação de experiências 
inovadoras de produção sustentável e conservação ambiental entre comunidades 
rurais, o PD/A (Subprograma Projetos Demonstrativos) enfatizou mais o 
atendimento de uma ampla gama de demandas para o financiamento de 
projetos, do que a produção de modelos sólidos e testados com possibilidade de 
disseminação.  Ao mesmo tempo, o enfoque sobre técnicas de produção, 
especialmente em sistemas agroflorestais, tipicamente não foi acompanhado por 
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medidas adequadas relacionadas à viabilização de cadeias produtivas 
(processamento, capacitação gerencial, “marketing” de produtos sustentáveis, 
etc.); 

! Houve poucos avanços na articulação entre o Programa Piloto e outros 
programas ambientais importantes, a exemplo do Programa Nacional de 
Florestas (PNF) e o Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA) ambos 
coordenados pelo MMA e financiados através de empréstimos do Banco 
Mundial; 

! A complexidade de procedimentos relacionados ao ciclo de preparação e 
contratação de projetos individuais, bem como a persistência de entraves 
administrativos na fase de implementação, especialmente no âmbito dos 
governos federal e estadual, têm-se constituído em fatores limitantes para uma 
maior agilização na implementação do Programa Piloto e, conseqüentemente, 
para o alcance de seus objetivos. 

 
 

Avaliação dos atores sociais: 
 
 Em agosto de 1999, as duas redes de organizações sociais participantes do PPG-7 
(GTA e RMA) realizaram uma avaliação do Programa e apresentaram propostas para seu 
aperfeiçoamento (GTA/RMA, 1999): 
 

! Potencializar o papel do PPG-7 para apoiar a estruturação de políticas 
públicas   consistentes, com o objetivo de criar condições para a  conservação 
das florestas tropicais brasileiras a longo prazo, a partir de intervenções em 
escala crescente e envolvendo outros projetos e recursos públicos e privados; 

! Retomar a concepção ambiental original do PPG-7 de proteger efetivamente as 
florestas tropicais, articulando-a às demandas sociais e econômicas das 
populações tradicionais que dependem das florestas para a sua reprodução 
social e cultural; 

! Incluir novos projetos entre os que integram o PPG-7, visando suprir interfaces 
fundamentais para a proteção das florestas com os processos de reforma 
agrária ecológica, produção familiar, extrativismo comunitário, pesca 
artesanal e abertura de mercados para produtos agroflorestais; 

! Avaliar periodicamente o desempenho dos projetos em execução, adotando 
mecanismos que possibilitem a realocação de recursos, de comum acordo com 
os doadores, dos que apresentam problemas crônicos de execução para os que 
dependem de disponibilidade imediata de recursos para a sua continuidade; 

! Contribuir para o fortalecimento institucional das organizações civis de base 
– e não apenas de órgãos governamentais e das redes GTA e RMA – que atuam 
localmente na proteção das florestas e dos direitos das populações que nelas 
vivem, através de um fundo específico, transparente e acessível; 

! Organizar discussão detalhada entre o Ministério do Meio Ambiente e a 
sociedade civil sobre a constituição de uma instância ou organização 
específica para gerir o  PPG-7, assegurando-se o compromisso de governo com 
o seu fortalecimento, inclusive através do aumento gradual da contrapartida do 
Tesouro Nacional e da articulação com outros fundos, programas e políticas 
oficiais; 

! Prover essa organização de uma instância diretiva com representação de todas 
as partes interessadas no PPG-7 - órgãos federais e estaduais e sociedade civil 
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em geral, equacionando-se a forma de participação dos doadores - e que atue 
através de câmaras deliberativas por bioma – Amazônia e Mata Atlântica – 
para assegurar a coordenação operacional entre os vários projetos em cada 
região com maior autonomia. 

 
 Em 2001, no processo preparatório da “Rio +10”, o GTA avançou alguns 
elementos de uma avaliação de maior alcance político do PPG-7, expressa especialmente 
(GTA, 2001): 
 

! Pela crítica à incapacidade do Programa em modificar o modelo de 
desenvolvimento “insustentável” em curso na Amazônia; 

! Pelo reconhecimento de que, embora a consolidação das duas redes de atores 
sociais seja um êxito do Programa, elas não conseguiram contribuir de forma 
relevante para a tão desejada articulação das diversas iniciativas no sentido de 
sua mudança de escala e de uma maior coesão em torno de um efetivo modelo 
de desenvolvimento sustentável; 

! Pela consciência de que, não obstante o caráter genuinamente inovador de 
muitos projetos e experiências, eles não são resultado de um projeto articulado 
de desenvolvimento sustentável para a Amazônia; 

! Pela compreensão de que o ajuste estrutural e a necessidade de pagamento dos 
serviços da dívida externa se tornaram a prioridade do governo federal, fazendo 
com que a execução orçamentária dos programas ambientais decrescesse em 
proporção inversa; 

! Pela constatação do limite imposto pelo alto grau de dependência do setor 
ambiental brasileiro em relação a fontes internacionais de recursos, e por fim, 

! Pela constatação de que é impossível, dentro de um programa de cooperação 
internacional, alcançar suficiente força e impacto a ponto de mudar o modelo de 
insustentabilidade vigente na Amazônia, sendo imperioso redefinir todo o 
planejamento para a região, buscando estabelecer coerência entre as políticas 
públicas locais, estaduais, federais e internacionais, de forma a impulsionar o 
desenvolvimento sustentável da região. 

 
 

PGAI – Programa de gestão ambiental integrada (sub-programa de política de 
recursos naturais / sprn do ppg-7) 
 
Definições básicasxiii: 
 

 O PGAI – Programa de Gestão Ambiental Integrada é parte do Subprograma de 
Política de Recursos Naturais – SPRN, parte integrante do Programa Piloto. O SPRN teve 
seu processo de preparação formalmente iniciado em abril de 1993, tendo sido finalizado 
somente em 1997. O SRPN assim como seu componente o PGAI, teve definida uma 
primeira fase de cinco anos, a partir de sua elaboração em 1994/5. Atualmente, após uma 

                                                           
xiii As informações sobre o PGAI foram estraídas de: Governo do Maranhão. Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada - Bacia do Alto Itapecuru. São Luís: fevereiro, 1998; MMA/SCA/PPG-7 - Subprograma de 
Políticas de Recursos Naturais ( SPRN). Revisão de Meio Termo, Volume I, Brasília/DF; maio de 2000; 
SPRN. Missão de Supervisão - Minuta dos Relatórios das Missões realizadas entre os dias 03 e 15 de março 
de 2002 nos nove estados da Amazônia Legal. Brasília/DF: Mimeo, 2002, e website do Banco Mundial: ver 
www.worldbank.org. 
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reestruturação realizada no final de 1996, uma revisão de meio termo realizada em 2000 e 
uma segunda revisão em 2002, encontra-se ainda em implementação. 
 
 Os recursos previstos para a implementação do SPRN são oriundos de diversas 
fontes, mediante Acordos de Doação firmados entre o Governo Brasileiro e i) o Fundo 
Fiduciário das Florestas Tropicais – RFT (novembro de 1994); ii) a Comissão das 
Comunidades Européias - CCE (novembro de 1995); iii) República Federal da Alemanha – 
RFA (Acordo em Separado - julho de 1996) e Ajustes Complementares assinados com a 
Alemanha (abril de 1997) e iv) o Reino Unido (setembro de 1997). O volume de recursos 
está assim distribuído: RFT (US$ 20,0 milhões); CCE (US$ 22,0 milhões); KfW (US$ 24,8 
milhões); GTZ - Cooperação Técnica (US$ 5.8 milhões); DfID - Cooperação Técnica (US$ 
8.6 milhões) e Contrapartida Brasileira (US$11,4 milhões), perfazendo um total de US$ 
89,0 milhões. O orçamento geral para o PGAI é de US$ 26,087 milhões. O montante de 
recursos tem sofrido alterações devido a ajustes cambiais, estando atualmente estimado em 
aproximadamente US$ 82,5 milhões.  
 
 

Objetivos e ações-chave: 
 
 O objetivo central do SPRN é "contribuir para a definição e implementação de um 
adequado modelo de gestão ambiental integrada para a Amazônia Legal, visando o uso 
sustentável dos recursos naturais". O SPRN tem como objetivos específicos: 
 

(i) implementação integrada das atividades de gestão ambiental -- zoneamento 
ecológico-econômico, monitoramento, controle ambiental (incluindo 
fiscalização) e outros instrumentos de gestão ambiental com caráter inovador em 
áreas prioritárias selecionadas pelos estados, de maneira a minimizar e reduzir 
os impactos negativos dos principais problemas ambientais nessas áreas; 

(ii) fortalecimento dos órgãos estaduais de meio ambiente quanto a sua capacidade 
de análise e formulação de políticas, de regulamentação e de gestão ambiental 
para que possam desenvolver e executar suas funções de maneira integrada; 

(iii)apoio à descentralização da gestão ambiental do nível federal para os níveis 
estadual e municipal; 

(iv) integração das diversas entidades ambientais ao nível estadual com os setores 
públicos e privados, no sentido de compatibilizar políticas públicas e viabilizar 
respostas ambientais adequadas, mediante a implementação de modelo de gestão 
integrada, e. 

(v) difusão da temática ambiental, de forma a viabilizar o entendimento e a 
participação da sociedade no processo de definição da política ambiental. 

 
 O Programa de Gestão Ambiental Integrada - PGAI, abrange ações e projetos de 
diversas instituições para a execução do Zoneamento, Monitoramento e Controle 
Ambiental, incluindo fiscalização em áreas selecionadas como prioritárias e cujo  objetivo 
primeiro é o de  equacionar, solucionar, ou minimizar problemas ambientais claramente 
definidos e identificados no Plano Estadual Ambiental (PEA) de cada Estado participante 
do subprograma. A execução dos Projetos de Gestão Ambiental Integrada, mediante uma 
experiência-piloto, deverá reforçar a capacidade dos órgãos de meio ambiente nos estados 
para desenvolver ações de gestão ambiental em articulação com os demais órgãos, sejam 
federais ou municipais. 
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 As estratégias para alcançar esses objetivos foram definidas em dois níveis: 
político, fortalecendo as instâncias deliberativas, como os Conselhos Estaduais de Meio 
Ambiente - COEMAs e operacional, fortalecendo a capacidade dos OEMAs de intervir 
diretamente na resolução de problemas ambientais e na implementação das ações em áreas 
prioritárias (subprojetos institucionais).   Os principais elementos dos projetos são:  
 

(i) Zoneamento ecológico e econômico, que propõe diretrizes para o uso dos 
recursos naturais em zonas específicas dentro das áreas prioritárias, incluindo 
zonas para o uso sustentável, a conservação, a preservação, ou a reabilitação.  

(ii) Monitoramento de variáveis ambientais chave (tais como cobertura florestal, 
vida selvagem, erosão do solo e poluição) em áreas prioritárias, em obediência 
aos limites legais ou níveis desejados.  

(iii)Fiscalização da legislação e das normas ambientais — incluindo o 
monitoramento (com a cooperação da comunidade local) e o licenciamento das 
atividades econômicas na área — de uma maneira coordenada.  

(iv) Fortalecimento das agências dos governos estaduais e locais através do 
recrutamento de pessoal, treinamento, melhoria da organização e compra de 
equipamentos.  

(v) Revisão e aprimoramento das leis e normas ambientais e a introdução de 
incentivos econômicos.  

(vi) Promoção da conscientização dos cidadãos através de campanhas educativas.  

 
 
 Incluem-se como beneficiários diretos do SPRN/PGAI: i) os órgãos estaduais de 
meio ambiente e outras entidades com atuação na área ambiental, nos estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins; ii) os 
órgãos federais com atuação nos estados da Amazônia Legal envolvidos com as atividades 
previstas nos componentes; iii) prefeituras municipais; iv) organizações não 
governamentais; e vi) Ministério do Meio Ambiente, como responsável pela coordenação 
do Subprograma. 
 
 

Forma de operação e gestão: 
 
 No âmbito do Programa Piloto, o SPRN é o único estruturado em todos os estados 
da Amazônia. O SPRN se caracteriza pela gestão descentralizada, mobilizando um amplo 
conjunto de instituições nas diferentes instâncias da administração pública. A principal 
instância responsável pela implementação do SPRN em nível estadual é o Grupo de 
Trabalho (GT). Em síntese, suas responsabilidades incluem: i) coordenação da elaboração 
e revisão do Plano Estadual Ambiental (PEA) como base para as ações do subprograma no 
estado, a ser submetido ao Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA) para análise e 
aprovação e ii) coordenação, preparação e acompanhamento dos Projetos de Gestão 
Ambiental Integrada e Projetos Institucionais (do PGAI). 
 
 Em nível estadual, foram criadas Unidades de Apoio – UAs, no âmbito dos 
OEMAs, com a finalidade servir como Secretaria Executiva dos Grupos de Trabalho e, ao 
mesmo tempo, assistir ao gerente, ao GT e às entidades executoras em atividades de 
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planejamento de PGAIs e PIs, de administração financeira, e de acompanhamento e 
avaliação do subprograma no estado. 
 
 O organograma do SPRN conta com um fórum regional (Grupo Técnico de 
Trabalho Permanente - GTTP) composto por representantes técnicos (coordenadores dos 
GTs) de cada um dos nove OEMAs, sendo responsável pelo acompanhamento do 
subprograma e a discussão de problemas comuns e a busca de soluções. 
 
 Em nível federal, a implementação do SPRN conta com uma Secretaria Técnica no 
âmbito da Secretaria de Coordenação da Amazônia (SCA/MMA), responsável por apoiar 
os estados em atividades de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de 
projetos. 
 

Em seu organograma, a instância máxima de decisão do SPRN é a Comissão de 
Projetos (CP), composta por representantes do Governo Federal, coordenadores de GTs e 
organizações da sociedade civil. As atribuições básicas da CP incluem a aprovação de 
Planos de Gestão Ambiental Integrada e seus respectivos Planos Anuais de Implementação 
e Planos de Trabalho; análise e aprovação de normas, critérios e procedimentos; análise e 
aprovação de Relatórios Semestrais de Progresso; e deliberação sobre questões estratégicas 
para a implementação do subprograma. 
 
 Em cada Estado, um grupo de trabalho - composto por agências federais e estaduais 
responsáveis pelo meio ambiente, planejamento e zoneamento, reforma agrária, 
assentamentos, mineração, questões indígenas e outras áreas relevantes - formula e 
supervisiona a execução dos Projetos de Gestão Ambiental Integrada. Os governos 
municipais, as ONGs e outras organizações da sociedade civil também participam dos 
projetos. Cada estado tem um Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é responsável 
pela discussão e recomendação de políticas ambientais e a supervisão de sua execução.  
  
 Vale ressaltar que o GTA é uma presença constante nos espaços de decisão 
relacionados com o SPRN e seu componente PGAI, assim como está presente em um 
grande número de instâncias do próprio PP/G7, portanto, o conjunto das organizações que 
compõe o GTA, ou ao menos uma parte delas tem alguma inserção sobre o SPRN/PGAI. 
 
 

Resultados alcançados e limites: 
 

O SPRN e, em especial o PGAI, apresenta uma série de características inovadoras, 
destacando-se:  

! a busca da integração entre diferentes instrumentos de gestão ambiental, alguns 
relativamente novos (como o zoneamento ecológico-econômico), em ações de 
diagnóstico, monitoramento e controle; 

! a busca da descentralização e co-responsabilidade em questões relativas à 
gestão ambiental, com a perspectiva de fortalecimento da capacidade de estados 
e municípios para progressivamente assumirem essas funções. 

 
 No entanto, as bases conceituais do SPRN têm demonstrado algumas limitações 
que têm dificultado sua operacionalização nos estados amazônicos e em nível federal. 
Nesse sentido, vale ressaltar as seguintes considerações: 
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! A concepção inicial do SPRN priorizou a utilização de instrumentos normativos 
de “comando e controle” sob uma ótica de projeto voltada para o 
contingenciamento da degradação ambiental. Nesse contexto, o desenho 
original do subprograma não priorizou uma série de necessidades de articulação 
entre um conjunto de políticas públicas relacionadas à gestão dos recursos 
naturais na região amazônica, especialmente a inserção de uma ótica de gestão 
ambiental entre políticas tradicionalmente “desenvolvimentistas” (p.ex. política 
de transportes, política fundiária, política agrícola, etc.); 

! As referidas limitações na concepção original do SPRN prejudicaram o 
potencial do subprograma em promover a articulação entre uma série de 
políticas públicas relacionadas à gestão dos recursos naturais, tendo como 
referência os princípios sociais, econômicos e ambientais do desenvolvimento 
sustentável. Nesse sentido, criaram-se limitações significativas no potencial do 
SPRN em contribuir para a viabilização de práticas alternativas de uso 
sustentável dos recursos naturais, principalmente entre atores sociais envolvidos 
em atos de degradação ambiental na região amazônica; 

! Com a priorização de ações voltadas para a descentralização da política 
ambiental e o fortalecimento de OEMAs, surgiram distorções no que se refere 
a: i) viabilização de parcerias entre os governos estaduais e o IBAMA em 
atividades de monitoramento e controle ambiental (no lugar de um simples 
repasse de atribuições do governo federal para os estados), ii) necessidade de 
manter uma estreita articulação entre meios e fins nos investimentos em 
fortalecimento institucional de OEMAs, e iii) atuação da Secretaria Técnica do 
SPRN em Brasília, na busca de uma maior articulação entre políticas públicas 
na esfera federal, com grandes implicações para a gestão dos recursos naturais 
nos Estados; 

! A concepção original do SPRN deu relativamente pouca ênfase à questão da 
participação de diversos atores locais (prefeituras, movimentos sociais, ONGs, 
entidades empresariais, etc.) em ações de planejamento, implementação e 
acompanhamento do subprograma, de forma articulada com outras iniciativas 
de desenvolvimento regional; 

! Numa fase inicial de institucionalização do SPRN nos estados amazônicos, 
ficou evidente que o programa enfrentaria sérios problemas de sustentação 
política (“ownership”) entre governos estaduais, prefeituras e outros atores 
locais. Esse fenômeno foi um reflexo de vários fatores, especialmente o perfil 
normativo do SPRN em relação a problemas de degradação ambiental (muitos 
dos quais associados a práticas de atores sociais politicamente influentes, como 
madeireiros e pecuaristas) sem medidas efetivas para a viabilização de práticas 
alternativas de uso sustentável dos recursos naturais; 

! Recentemente, têm ocorrido avanços na concepção e operacionalização do 
SPRN, no sentido de abordar um leque mais amplo de instrumentos entre as 
políticas públicas, objetivando a viabilização de alternativas de uso sustentável 
dos recursos naturais. Entretanto, os avanços na operacionalização dessa visão 
estratégica têm sido, até o momento, bastante tímidos, tanto nos estados como 
na atuação do subprograma em nível regional/federal; 

 
 Em suma, em decorrência de restrições na concepção e desenho original do SPRN, 
foram criadas limitações significativas no potencial do subprograma em contribuir para a 
viabilização de práticas alternativas de uso sustentável dos recursos naturais, além de 
dificuldades para assegurar a sua sustentabilidade política nos estados. Por outro lado, 
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claramente existe um grande potencial no SPRN, ainda pouco aproveitado, no sentido de 
promover a viabilização de alternativas sustentáveis na gestão dos recursos naturais, 
enfatizando a compatibilização entre um conjunto de políticas públicas, tendo como 
referência os princípios de desenvolvimento sustentável. 
 Não obstante uma série de limitações, a elaboração dos PGAIs constituiu-se como 
um importante processo de aprendizagem nos estados, envolvendo negociações entre 
OEMAs, ONGs, prefeituras e outros atores locais sobre medidas para a resolução de 
problemas ambientais.   

 
 

PRÓ-AMBIENTE – Programa de Desenvolvimento Sócio-Ambiental da 
Produção Familiar Rural da Amazônia  
 
Definições básicasxiv: 
 

 O PRÓ-AMBIENTE foi apresentado inicialmente no Grito da Amazônia de 2000. 
Atualmente se encontra em processo de fechamento de sua proposta inicial que deve ser 
concluída em março/2003. Passando a existir oficialmente a partir de então. O Programa  
se propõe a ser uma política pública e nesse sentido não tem um período de duração 
predefinido. Cada família que aderir ao programa deverá permanecer no mesmo por um 
período médio de 15 anos. 
 
 O programa atualmente está sendo financiado por pequenos projetos apresentados a 
órgãos do Governo Federal, além de outros pequenos recursos de órgãos estaduais e de 
cooperação para atividades específicas. Após o início das operações definitivas do 
programa, a previsão é que os recursos venham dos Fundos Constitucionais (Fundo 
Constitucional da Região Norte), PRONAF, BNDES, Orçamento Geral da União e da 
obtenção de recursos junto ao Mercado de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 
(MDL). A previsão de gastos por pólos do programa está prevista em R$ 40.100.000,00 
para um período de 15 anos. Sendo R$ 6.000.000,00 de apoio para acompanhamento 
técnico, apoio a organização e certificação socioambiental; R$ 21.600.000,00 para 
pagamento de serviços ambientais; R$ 12.500.000,00  para utilização em projetos de 
investimento e custeio. Inicialmente o programa esta se propondo a trabalhar com 12 pólos 
pioneiros. Sendo 03 no PA , 02 no AM e 01 no AC, RO, RR, TO, MT, AP e MA, que 
demandariam recursos da ordem de R$ 481.200.000,00 para execução desses pólos. 
 
 

Objetivos e ações-chave: 
 
 O objetivo do PRÓ-AMBIENTE é construir e implementar uma nova proposta de 
desenvolvimento rural para a Amazônia, que esteja baseada na utilização racional dos 
recursos naturais, com técnicas e formas de manejo que sejam o menos agressivas possível 
ao meio ambiente. Partindo também do reconhecimento pelo conjunto sociedade de que ao 
produzirem dessa forma os produtores estão gerando serviços ambientais, que além de 
elevar seus custos de produção e a insalubridade do trabalho, também geram condições 
para melhoria de vida para o conjunto da população e, portanto, devem ser remunerados 
por isso. 
                                                           
xiv As informações sobre o PRÓ-AMBIENTE foram extraídas de: FETAGRIs da AMAZÔNIA 
LEGAL/PRÓ-AMBIENTE - Programa de Desenvolvimento Sustentável da Produção Familiar Rural da 
Amazônia. Proposta Inicial. Belém/PA: 2002 e de http://www.gta.org.br . 
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 O programa tem como  atividade principal a elaboração de Planos de 
Desenvolvimento dos Pólos e Plano de Uso das Unidades de Produção, que serão os 
instrumentos base para as ações do programa junto aos beneficiários. Uma vez que nesses 
planos deverão estar estabelecidas as condições atuais do Pólo e das Unidades de 
Produção, em quais condições os mesmos pretendem estar daqui a 15 anos no final do 
projeto e quais as ações que deverão ser desenvolvidas para que esses objetivos sejam 
atingidos. 
 
 As metas iniciais do programa são de implantar inicialmente 12 pólos pioneiros, 
com aproximadamente 500 famílias cada um. Distribuídos nos 09 estados componentes da 
Amazônia Legal e que deverão a partir de seus planos de desenvolvimento estabelecer uma 
nova estratégia de desenvolvimento regional, potencializando a preservação ambiental e a 
utilização de técnicas e formas de manejo que estejam calcadas em bases socioambientais. 
 
 Os beneficiários do PRÓ-AMBIENTE são todos os produtores familiares rurais da 
Amazônia Legal (agricultores familiares, ribeirinhos, beneficiários de reforma agrária, 
extrativistas, pescadores artesanais e indígenas) que estejam organizados através de pólos e 
concordem com as regras de adesão ao programa. 
 

Forma de operação e gestão: 
 
 As formas de operação a serem utilizadas pelo PRÓ-AMBIENTE encontram-se em 
processo de construção, uma vez que o mesmo se encontra numa fase de transição para ser 
uma estrutura de governo. Mas deverão estar baseadas no cumprimento das ações previstas 
nos Planos dos Pólos e Unidades de Produção, no financiamento através de linhas de 
crédito rural para as ações que necessitarem, acompanhamento técnico próprio do 
programa as famílias e na certificação independente quanto à verificação do cumprimento 
das metas. 
 
 O PRÓ-AMBIENTE é um programa pensado por um conjunto de entidades 
representantes das categorias de produtores familiares da Amazônia, em parceria com 
ONGs que apóiam essas organizações e categorias, contando também com a participação 
de órgãos representativos do Governo Federal. Podendo se dividir a participação da 
sociedade civil em dois grandes grupos, os das entidades representativas dos produtores 
familiares e as ONGs. Entre as entidades representativas dos produtores familiares, 
encontram-se: 
 

! As oito Federações de Trabalhadores na Agricultura da Amazônia (FETAGs) 
que representam de uma forma geral todas as categorias de produtores 
familiares, mas concentram principalmente em suas bases os agricultores 
familiares tradicionais, os beneficiários de reforma agrária e os assalariados 
rurais. Concentram suas bandeiras de luta atualmente no processo de reforma 
agrária, combate a violência no campo, democracia e melhoria das condições de 
financiamento e produção para os produtores familiares, inserção das questões 
ambientais na discussão das políticas públicas para o campo e  garantia dos 
direitos trabalhistas e previdenciários para os assalariados rurais e agricultores 
familiares. 

! Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE), que representa o conjunto 
dos pescadores artesanais da região Amazônica e tem buscado alternativas para 
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o pleno reconhecimento da categoria e a construção de políticas públicas que 
possam garantir aos pescadores artesanais a exploração de forma racional dos 
recursos pesqueiros, sem a concorrência de forma predatória da pesca industrial 
e de pescadores vindos de outras regiões. 

! Coordenação das Nações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), 
organização que congrega diversas representações dos indígenas na região da 
Amazônia Brasileira e busca articular as reivindicações e principais bandeiras 
de lutas desses povos em suas relações com as demais representações da 
sociedade organizada. 

! As formas de participação da sociedade civil no PRÓ-AMBIENTE estão 
dividas em três mecanismos atualmente, sendo dois deles de caráter deliberativo 
e um de caráter técnico, conforme descrito a seguir: 

! Conselho Deliberativo do PRÓ-AMBIENTE: Trata-se da instância máxima do 
programa até o momento. Possui caráter deliberativo sobre todas as ações do 
programa. É composto atualmente por representantes de todos os seguimentos 
envolvidos na construção do programa, tanto da sociedade civil, quanto dos 
órgãos governamentais e incluindo não só as entidades proponentes do 
programa como outras que estão envolvidas em seu processo de construção e 
implementação. Atualmente o conselho é composto pelas seguintes entidades: 
CONTAG; FETAGRI/PA e AP; FETAGRO/RO; MONAPE; COIAB; CNS; 
GTA; FASE; IPAM; MMA; MDA; MIN; EMBRAPA; BASA e BNDES. 

! Equipe Técnica Executiva: A equipe técnica executiva tem caráter técnico e 
consultivo. É composta por representantes da FETAGRI/PA, MONAPE, IPAM, 
FASE e pelo secretário executivo do programa. Tem a função elaborar os 
materiais e discutir os aperfeiçoamentos necessários a proposta do programa, 
assessorar o Conselho Gestor na tomada de decisões, além de acompanhar o 
processo de preparação dos pólos pioneiros do programa. 

! Comissões Provisórias dos Pólos: As comissões provisórias foram formadas 
durante os encontros realizados nos Estados para divulgação do programa e 
seleção dos Pólos pioneiros, são compostas em geral por entidades da sociedade 
civil e dos órgãos governamentais, a nível estadual e da região do Pólo. As 
mesmas têm caráter deliberativo sobre as ações de preparação dos Pólos e deve 
escolher entre seus membros, um para ser a entidade executora do Pólo. Essa 
entidade é responsável por coordenar a realização das ações deliberadas pela 
comissão provisória e assinar os convênios necessários para execução das ações 
necessárias a implementação dos Pólos. Essas comissões como o próprio nome 
já diz deverão ser desfeitas a partir do momento que se encerrarem as atividades 
de preparação dos Pólos e os mesmos forem entrar em funcionamento. 
Momento esse que presume a criação do Conselho Deliberativo do Pólo, que 
tem caráter permanente e passa a coordenar as ações do Pólo a partir de então. 

 
 

Resultados alcançados: 
 
 Os resultados esperados pelo PRÓ-AMBIENTE são a reversão dos processos de 
produção utilizados hoje na região, principalmente com relação a eliminação do uso do 
fogo e agrotóxicos, respeito às legislações  referentes ao uso da terra e preservação do meio 
ambiente, associados à melhoria das condições de qualidade de vida e de renda das 
famílias envolvidas no programa. 
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FNO (PRONAF/PRODEX) – Fundo Constitucional de Financiamento 
da Região Norte 
 
Definições básicasxv: 
 

 O FNO - Fundo Constitucional de Financiamento do Norte foi criado através da 
Assembléia Nacional Constituinte, com a promulgação da Constituição Federal, sendo 
instituído em 5 de outubro de 1988, (FNO), assim como os demais Fundos Constitucionais 
de Financiamento, os do Nordeste e Centro-Oeste (FNE E FCO), através da alínea c do 
inciso I do artigo 159 da Constituição Federal. Os Fundos Constitucionais de 
Financiamento, após as mudanças, implementadas através das leis n.º 9.126, de 10 de 
novembro de 1995 e n.º 10.177, de 12 de janeiro de 2001, funcionam até hoje. Estão em 
vigência há, portanto, 14 anos.   
 
 A área de atuação do FNO abrange toda a Região Norte, compreendendo os 
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Essa área 
corresponde a 45% do território nacional, atingindo 449 municípios que compõem a base 
político-institucional da Região, que é de 3.869.637,90 Km2, com uma população de 
11.604.158 habitantes. 
 
 A regulamentação dos Fundos se deu através da Lei n.º 7827/89 de 27 de setembro 
de 1989, que estabelece a destinação de 3% do total de Receitas da União provenientes do 
Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os fundos, 
divididos da seguinte forma: 1,8% para o FNE; 0,6% para o FNO; e 0,6% para o FCO. 
  
 O total de operações contratadas para o setor rural no período de novembro/98 a 
dezembro/2001 foi de 146.590, totalizando um volume de recursos aplicados de R$ 3,559 
bilhões. No caso do PRODEX, componente voltado a prover crédito rural às populações 
tradicionais agroextrativistas,  5.050 famílias foram beneficiadas no mesmo período. 
  
 A alocação de recursos do FNO é realizada se acordo com as metas estabelecidas 
pelo PDA (Plano de Desenvolvimento da Amazônia), bem como dos eixos econômicos 
estruturadores da região, definidos segundo o PPA/Amazônia (Plano Plurianual para a 
Amazônia); assim como através de mecanismos próprios promovidos pelo Órgão Executor, 
se estabelecem em função das previsões de arrecadação e de planejamentos Estaduais as 
metas para cada ano ou para períodos de mais de um ano, gerando os Planos de Aplicação 
de Recursos. Para o exercício do ano 2001, a previsão total de recursos financeiros do 
Fundo foi de R$ 562,6 milhões, para aplicação através de operações de crédito.  
 
 

 

                                                           
xv As informações sobre o FNO foram extraídas de: BASA - Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte - F N O. Relatório de Gestão Exercício de 2000. Belém/ PA: 2000; BASA - Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte - F N O. Relatório de Gestão Exercício de 2001. Belém/PA: 2001; BASA - Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte - F N O. Plano de Aplicação dos Recursos - 2001 a 2003. 
Belém/PA: 2001; Ferreira, Fernanda do S. S. Avaliação do Fundo Constitucional do Norte (FNO): com 
ênfase no Estado do Tocantins. Programa de Análise de Políticas Públicas / APA-TO. Palmas/ TO: 2000; 
Tura, L. R. e Costa, F. de A. (Orgs.). Campesinato e Estado na Amazônia. Brasília: Brasília Jurídica,  2000.  
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Objetivos e Ações-Chave: 
 
 Os fundos constitucionais têm por objetivo "contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através das instituições 
financeiras federais de caráter regional, mediante a execução de programas de 
financiamento de setores produtivos, em consonância com os respectivos planos regionais 
de desenvolvimento". (Art. 2 da Lei n.º 7827/89). As ações financiadas pelo FNO 
obedecem às seguintes linhas estratégicas: (i) criação de oportunidades de trabalho e 
geração de renda; (ii) crescimento econômico sustentável; (iii) preservação e sustentação 
do meio ambiente, e (iv) capacitação tecnológica.  
 
 Dentro do FNO, os programas voltados para o financiamento das atividades 
econômicas dos setores agroextrativistas possuem objetivos específicos segundo sua 
natureza: 

(i) Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF: Este 
Programa tem como objetivo apoiar financeiramente o desenvolvimento de 
atividades produtivas, capazes de dar sustentação econômica à família dos 
assentados e colonos, nos programas oficiais de assentamento, colonização e 
reforma agrária; 

(ii) Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo Vegetal – PRODEX: 
O objetivo deste Programa é promover mudanças no perfil da economia das 
áreas dependentes do extrativismo vegetal, induzir o uso de sistemas 
agroflorestais nas áreas tradicionais de extrativismo vegetal e propiciar 
oportunidades de trabalho às famílias extrativistas como meio de mitigar o 
êxodo rural, bem como incentivar a verticalização da produção das áreas 
extrativistas, induzindo também os extrativistas a racionalizar o uso dos 
recursos naturais. Estimular práticas agroflorestais que potencializem os 
serviços ambientais das áreas extrativistas; 

(iii)Programa de Apoio à Pequena Produção Familiar Rural Organizada – 
PRORURAL: Este Programa foi criado com o seguintes objetivos: possibilitar 
o acesso dos agricultores familiares ao crédito rural; fortalecer o associativismo 
como meio de organização da pequena produção; gerar oportunidades de 
trabalho aos trabalhadores rurais; dotar a pequena produção dos meios para 
acessar os mercados com eficiência; estimular a verticalização da pequena 
produção como meio de dar sustentabilidade às propriedades familiares; apoiar 
a difusão de tecnologias que incorporem insumos naturais na agricultura 
familiar; incentivar atividades produtivas que potencializem os serviços 
ambientais na agricultura familiar; racionalizar o uso de recursos florestais de 
modo a manter a sustentabilidade dos ecossistemas, através da prática do 
manejo florestal; incentivar e apoiar as iniciativas que visem a reabilitação de 
áreas degradadas, especialmente, aquelas que incorporem sistemas 
agroflorestais; incentivar a atividade de manejo florestal sustentável em escala 
comunitária como forma de reduzir a taxa de desmatamento. 

 
Forma de operação e gestão: 

 
 A administração do FNO (e de cada um dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento) é exercida pelos seguintes órgãos: I - Conselho Deliberativo da 
Superintendência de Desenvolvimento da Região Norte, que tem a responsabilidade de 
aprovar o programa de financiamento, harmonizando-o com o plano regional de 
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desenvolvimento, e II – uma instituição financeira regional (Banco da Amazônia/BASA), 
que gere os recursos, define normas operacionais e firma os contratos.  
 
 Cada um dos três programas financiados pelo FNO – PRONAF, PRODEX e 
PRORURAL – têm normas operacionais específicas, classificando seus beneficiários em 
diferentes grupos, cada um deles obedecendo a normas determinadas (uso dos recursos, 
limite do crédito, prazo, taxa de juros, etc.). 
 
 Sobre a participação da sociedade civil, vale ressaltar toda a história de lutas e 
mobilizações sociais que resultaram na adaptação e ampliação do acesso das organizações 
de trabalhadores rurais às linhas de financiamento do FNO. Os espaços existentes, nas 
reuniões estaduais de planejamento, no Conselho Deliberativo da extinta SUDAM, e nos 
momentos de análise e acompanhamento do desdobrar da aplicação dos recursos ao longo 
de cada ano foram espaços conquistados através da mobilização e ações coletivas dos 
movimentos rurais articulados em toda a região Amazônica, coordenados pelas Federações 
Estaduais de Trabalhadores na Agricultura – FETAGRIs. 
  
 A operacionalização das ações do FNO requer a adoção de um modelo sistêmico de 
planejamento e gestão que articule, de forma efetiva, os agentes institucionais e atores 
sociais em torno de suas atividades. Esse modelo deve organizar e coordenar as relações 
entre o Banco da Amazônia e a SUDAM, responsáveis pela administração do Fundo, além 
das articulações com as instituições públicas, em seus diversos níveis, e privadas, num 
amplo processo de parceria, envolvendo desde a elaboração, negociação, implantação, 
monitoração e avaliação dos programas, além de metas e instrumentos operacionais do 
Fundo. 
  
 Nessa perspectiva, a metodologia adotada para a elaboração do Plano de Aplicação 
de Recursos do FNO, para o período de 2001-2003, teve como referencial básico o modelo 
aplicado no exercício passado, cuja operacionalização constou de reuniões técnicas 
realizadas nos estados da Região Norte com os representantes dos governos locais 
(estaduais e municipais), da sociedade civil organizada e classes produtivas. A ênfase 
maior das reuniões se direcionou para a avaliação de resultados dos Planos Estaduais de 
Aplicação dos Recursos do FNO – 2000/2003, procedendo-se uma revisão das ações 
previstas em nível de sua execução, efetuando-se os ajustes necessários para o 
aprimoramento e atualização dos Planos que nortearão a aplicação dos recursos do Fundo 
para o período mencionado.  
 
 Portanto, o modelo de planejamento e gestão prevê a continuidade do processo de 
monitoramento e avaliação das ações buscando o seu constante aperfeiçoamento, de forma 
participativa e integrada institucionalmente, de acordo com os preceitos do planejamento 
estratégico. Assim, estão sendo realizados fóruns periódicos nos Estados da Região para se 
efetivar e legitimar o processo de gestão compartilhada, de modo que sejam identificados 
possíveis pontos de estrangulamento e saneados, no tempo hábil, de modo a não prejudicar 
a efetividade das ações do FNO. 
 
 

Resultados alcançados: 
 
 Em uma análise mais detalhada dos impactos do FNO na capacidade produtiva das 
famílias de produtores rurais no Estado do Pará, realizada em 2000, Francisco de Assis 
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Costa constatou que do total de investimentos realizados no período de funcionamento dos 
programas do FNO, 28% sofreram alguma participação de recursos do Fundo, produzindo 
uma mudança significativa da base produtiva da unidade média financiada, que passou de 
15% de rebanhos, 30% de pastos e 56% de plantios para 19% de rebanhos 21% de pastos e 
60% de plantios permanentes, o que representa um fortalecimento do plantel e das 
permanentes. 
 
 Em função das transformações da base produtiva, as análises de Costa apontam 
para a ampliação da esperança de renda para a média do conjunto das unidades para um 
valor um pouco acima de R$ 8.000,00 em 2002, o que representa quase três vezes os 
valores da renda de 1995. A expectativa é que os rendimento advindos dos pastos 
dupliquem, mas os advindos das culturas permanentes, multiplicar-se-ão por oito, 
ampliando a importância das culturas permanentes como fundamento da economia 
camponesa na região. 
 
 

Avaliação dos atores sociais: 
 
 O Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais – MSTR é o principal ator político 
e social responsável pelo processo de democratização de políticas públicas e conquista de 
cidadania que se configurou através das mobilizações e conseqüentes mudanças na 
trajetória do FNO. 
  
 O MSTR se organizou através da constituição de associações de colonos, 
lavradores, posseiros, trabalhadores agrícolas, que nos anos 50 formaram a União dos 
Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Pará – ULTAP.  Na década de 60 com a 
conquista do reconhecimento legal dos sindicatos pelo Ministério do Trabalho, estes 
passam a ocupar o papel das associações se tornando progressivamente a referência da 
organização dos trabalhadores rurais. 
 
 Diante desta situação de desvirtuamento dos propósitos do Fundo e dificultado o 
acesso dos agricultores familiares aos financiamentos através da burocracia estatal, os 
trabalhadores rurais da região Norte mobilizaram-se e através de forte pressão popular, 
manifestada nos Gritos do Campo I e II conseguiram que este fosse estendido aos pequenos 
produtores. O resultado dessas pressões se materializou através da criação de sub-
programas especiais para agricultura familiar no âmbito do FNO (na época, o FNO-
especial ou Prorural), que contribuiu, junto com o Procera, criado a partir das pressões dos 
agricultores assentados do sul do País, para a formulação em 1996 do Pronaf. 
 
 Perto de 90% dos beneficiários do FNO-especial são filiados a algum tipo de 
organização, na maioria das vezes a uma associação, e em 18% dos casos a cooperativas, 
além disto, 60% dos agricultores são filiados aos sindicatos, um percentual bem superior à 
média estadual (no caso do Pará) que é de 14%.  
  
 No momento da implantação dos primeiros projetos do FNO (FNO-
Especial/PRORURAL), as organizações de representação dos trabalhadores rurais 
apresentavam, de uma forma geral, diversas limitações estruturais que dificultavam o seu 
apoio político-econômico aos projetos financiados.  A partir da luta e da conseqüente 
ampliação do seu acesso aos financiamentos, houve significativas transformações nestas 
organizações, contribuindo para a construção de novas demandas, oportunidades, 
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estratégias e capacidades, ampliando sua percepção e capacidade de intervenção em um 
conjunto cada vez mais amplo de políticas públicas.      
 
 

PROARCO – Programa de Prevenção e Controle às Queimadas e aos 
Incêndios Florestais no Arco do Desflorestamento   
 
Definições básicasxvi: 

 
 As alterações climáticas provocadas pelo El Niño, especialmente severas em sua 
atual manifestação, vêm contribuindo para elevar o potencial de risco de queimadas e 
incêndios acidentais na cobertura vegetal. Como pode se observar em países como o 
Canadá e os Estados Unidos, na América; países da União Européia, e países do Sudeste 
Asiático, o número de focos de incêndios cresce a cada ano. O Brasil não é exceção. Do 
recente episódio dos incêndios florestais ocorridos no centro-norte do estado de Roraima, e 
também da experiência de outros países, podem-se extrair muitas lições. 
 
 Os efeitos de El Niño antecipam as queimadas agrícolas, provocando uma 
ampliação do período tradicional e, conseqüentemente, o aumento da ocorrência de focos 
de queimada e incêndios florestais ao longo do ano. A partir de junho/julho, iniciam-se 
especialmente no chamado Arco do Desflorestamento, as grandes queimadas que, quando 
fora de controle, podem se transformar em incêndios florestais, provocando enormes 
prejuízos econômicos, problemas de saúde e impactos ambientais. A experiência de 
Roraima, a crescente exposição da floresta à ação do fogo e a expectativa do agravamento 
do quadro de sinistros exige resposta imediata dos governos federal e estaduais e da 
sociedade na procura soluções, de modo a minimizar os problemas provocados pelas 
queimadas e incêndios florestais.  
  
 Assim nasceu, em maio de 1998, o Programa de Prevenção e Controle às 
Queimadas e aos Incêndios Florestais no Arco do Desflorestamento - PROARCO, que 
emerge das funções institucionais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, Ministério do Meio Ambiente - MMA. 
  

Apesar de ter surgido em maio de 1998, como um programa emergencial em função 
do evento de Roraima, o PROARCO vem assumindo um papel cada vez mais integrado 
com o conjunto das políticas e programas de preservação ambiental e desenvolvimento 
sustentável implementados na Região Amazônica, passando a ter um caráter estrutural e 
permanente de intervenção sobre a problemática do fogo. O volume total de recursos 
alocados é US$20 milhões, sendo 75% cobertos por recursos do BIRD e 25% contrapartida 
brasileira.  
 

Objetivos e ações-chave: 
 
 O objetivo geral do PROARCO é prevenir e combater a ocorrência de incêndios 
florestais em larga escala, na Amazônia Legal, especialmente no Arco do 
Desflorestamento. Os objetivos específicos são identificar as áreas de maior risco de 
                                                           
xvi As informações sobre o PROARCO foram extraídas de: PROARCO/IBAMA-MMA. Relatório do 
Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais. Boa Vista/RR: maio/2002; Vargas Filho, R. Controle 
de Incêndios na Amazônia - Experiência do PROARCO. Brasília/DF: mimeo; Website do PROARCO –
hppt://www2.ibama.gov.br/proarco/. 
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ocorrência, por meio do desenvolvimento de um sistema permanente de ações de 
monitoramento, previsão, prevenção, combate a incêndios e ao controle e fiscalização de 
queimadas ao longo do Arco de Desflorestamento; informar os produtores e comunidades 
rurais quanto aos riscos dos incêndios florestais, por meio de campanhas educativas e 
mobilização social, conscientizando e treinando; estruturar e implementar unidades de 
combate próximas às áreas de risco; e implantar um núcleo estratégico com capacidade 
institucional de mobilizar uma força tarefa. 
 
 O projeto prevê uma ação coordenada ao longo do Arco, capaz de disponibilizar 
pessoal qualificado, equipamentos, treinamentos essenciais, especialmente para prevenir e 
combater queimadas e incêndios em caráter imediato. Para tanto, deverá ser feita uma 
distribuição espacial desses insumos, ao longo do Arco, permitindo atender a mais de uma 
área de risco, simultaneamente.  
 

As diretrizes do Programa são: 
(i) promover a integração dos órgãos das diferentes esferas de governo e da 

sociedade na execução de ações de prevenção, de fiscalização e de controle das 
queimadas e combate aos incêndios florestais na região do Arco do 
Desflorestamento; 

(ii) descentralizar a execução das ações, definindo as responsabilidades do governo 
federal, dos estados e das prefeituras em adotar práticas de excelência em 
qualidade para o monitoramento e controle de queimadas e incêndios florestais;  

(iii)e capacitar e mobilizar recursos humanos disponíveis nos diferentes segmentos 
de atuação do PROARCO, principalmente na área de gestão das ações e 
avaliação dos resultados 

 
Para o alcance dos objetivos geral e específicos, o PROARCO contará com os 

seguintes componentes:  
 

! prevenção de incêndios florestais;  
! fiscalização do uso do fogo;  
! monitoramento de queimadas e incêndios florestais; 
! combate aos incêndios florestais;  
! estruturação de um núcleo estratégico (força tarefa).  

 
 

Forma de operação e gestão: 
 
 O PROARCO pretende promover a integração dos órgãos das diferentes esferas de 
governo e da sociedade na execução de ações de prevenção, fiscalização e controle das 
queimadas e combate aos incêndios florestais na região do Arco do Desflorestamento. Para 
sua implementação e eficácia torna-se fundamental a descentralização e a execução das 
ações, cabendo às brigadas voluntárias, localizadas nas proximidades dos focos potenciais 
de incêndios, o papel crucial da detecção visual imediata e das primeiras iniciativas de 
combate.  
 
 Quando toda a estrutura local, por intermédio do Corpo de Bombeiros devidamente 
equipado, não puder resolver o problema é que entrará em ação a Força Tarefa, dotada da 
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capacidade de mobilizar 500 bombeiros em 48 horas, para intervir em qualquer parte da 
Amazônia, graças ao apoio logístico das Forças Armadas. 
 
 A sociedade civil participa do PROARCO através dos Conselhos Estaduais e 
Municipais de Prevenção e Combate à Incêndios Florestais, formados por representantes 
dos setores público, privado e da sociedade civil. Grande parte da estratégia de mobilização 
dos produtores rurais prevista por este programa foi implementada através do Projeto 
Proteger. implementado pelo Grupo de Trabalho Amazônico, que suas duas etapas custou 
aproximadamente U$ 2.000.000,00, em 5 anos (de 1998 a 2003). 
 

Resultados alcançados: 
 
(i) Resultados Alcançados em 2000 e 2001 no Arco do Desflorestamento: 
 
! Diminuição relativa da ordem de 86% no número de acidentes com o uso do 

fogo, verificada nos Estados envolvidos, no período crítico, comparando-se os 
dados relativos a 1999 e 2000 e mais 50% em 2001; 

! Redução de 19,06% dos focos de calor, na Região e redução de 34,33% dos 
focos de calor em MT – no período crítico (meses de Julho a Outubro). 

 

(ii) Resultados das ações do PROARCO em Roraima (por exemplo): 
 
! Aproximadamente 300 Homens envolvidos diretamente no combate a incêndios 

(Brigadas, Exército, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa 
Civil, IBAMA e DEMA). 

! Uso do helicóptero no combate aos incêndios florestais com mais de 1000 
lançamentos  

 
 

PROTEGER – Programa de Mobilização e Capacitação de Agricultores 
Familiares, Extrativistas e Indígenas para a Prevenção de Incêndios 
Florestais na Amazônia 
 
Definições básicasxvii: 

 
 O PROTEGER foi criado em 1997/8 no contexto da crescente preocupação com os 
incêndios florestais. Ele é um projeto co-irmão do PROARCO, representando a dimensão 
da mobilização e da capacitação social. Atualmente, o Programa está na sua segunda etapa, 
a qual teve início em 2001, sendo conduzido pelo Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) 
em convênio com o Ministério do Meio Ambiente. A primeira etapa do projeto aconteceu 
de 1998 e 1999 e a segunda etapa vai até abril de 2003. 
 
                                                           
xvii As informações sobre o PROTEGER I e II foram extraídas de: GTA. Manual Operacional do Projeto 
Proteger II. Vol. II: Plano de Trabalho e Atividades. Brasília/DF: 2002; Vianna Jr. Aurélio. PROTEGER: 
Projeto de mobilização e capacitação em prevenção e combate a incêndios florestais na Amazônia – 
Envolvimento das organizações dos trabalhadores rurais da Amazônia Legal. Relatório de Avaliação e de 
Recomendações. Brasília/DF: 8 de outubro de 1999; website do Programa Proteger: 
http://www.proteger.org.br e do GTA: http://gta.org.br.  
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 Para a implementação do programa, são utilizados recursos da agência americana 
USAID, através do Banco Mundial.  O Programa Piloto juntamente com o PROARCO 
realizaram uma doação de US$ 1 milhão – no contexto do recebimento de uma nova 
doação da USAID - para o GTA fazer um trabalho de mobilização de entidades de base e 
campanha de treinamento no campo (intitulado Projeto PROTEGER), em colaboração com 
o IBAMA, para preparar comunidades locais para o perigo do descontrole das queimadas e 
para ensinar métodos básicos de controle e prevenção de queimadas. Considerando as 
duas etapas do programa, foram repassados para o GTA, aproximadamente U$ 
2.000.000,00 
 

Objetivos e ações-chave: 
 
 O objetivo é minimizar o uso do fogo e promover a adoção de práticas sustentáveis 
no sistema de produção dos pequenos agricultores, dos extrativistas e das comunidades 
indígenas, em oito dos nove estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Rondônia, 
Roraima, Pará, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. O programa não inclui o estado do 
Amazonas, concentrando-se no chamado "arco do desmatamento". 
 
 As principais ações previstas são: 
 

! a capacitação de 425 monitores, que orientarão pelo menos 39 mil agricultores 
familiares em 134 municípios de 7 estados (exceto Amapá e Amazonas); 

! Serão realizados 22 seminários estaduais e regionais de capacitação de 
monitores e prevenção de queimadas acidentais, que deverão promover 1.143 
cursos para lideranças locais. Os monitores terão à disposição 102 mil cartilhas 
e 81 mil cartazes, além das edições semanais da Folha Proteger;  

! Serão formados 241 grupos de mutirão ambiental, com formalização nas 
comunidades de acordos para a realização de queimadas controladas; 

! Anualmente são promovidas 12 caravanas para visitas de intercâmbio, 
abrangendo 36 experiências de manejo e produção sem fogo. Estas experiências 
servirão de base para 24 seminários, com a participação de monitores e 
lideranças. 

 
Forma de operação e gestão: 

 
 A instituição responsável pela execução do PROTEGER II é o Grupo de Trabalho 
da Amazônia – GTA. Os principais parceiros do GTA no financiamento do projeto 
Proteger são o Ministério do Meio Ambiente, o Banco Mundial e a Agência Americana 
para Desenvolvimento Internacional (USAID). Outros parceiros são o Sub-programa de 
Políticas de Recursos Naturais (SPRN), o Projeto Demonstrativo (PDA) e o Projeto de 
Apoio ao Monitoramento e Análise (AMA), do Programa de Proteção a Florestas Tropicais 
do G-7 (PPG-7). 
 
 Na execução do projeto, nos oito estados e 134 municípios do "arco do 
desmatamento" em torno do estado do Amazonas, o Proteger mantém parcerias com 
governos estaduais e prefeituras, sindicatos, federações de trabalhadores, associações 
comunitárias, igrejas e outras organizações não governamentais e movimentos sociais. 
 
 O Projeto Proteger funciona basicamente a partir de parcerias - tanto com 
financiadores no país e no exterior como com executores nos estados e municípios - e de 
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mobilização social. As parcerias com federações dos trabalhadores na agricultora, por 
exemplo, com governos estaduais e municipais, ou com entidades não governamentais, 
permitem que sejam estruturadas as atividades de mobilização junto às comunidades de 
agricultores familiares, extrativistas e indígenas, nas regiões de maior ocorrência de 
desmatamento por queimadas, em volta do estado do Amazonas. 
 
 Nos 134 municípios escolhidos para participar do projeto, no chamado "arco do 
desflorestamento", são desenvolvidas atividades comunitárias, como cursos, mutirões, 
seminários, encontros e visitas de intercâmbio para troca de experiências. 
Sob a responsabilidade de coordenadores estaduais e regionais, são realizados cursos para a 
capacitação de monitores, que depois vão multiplicar a experiência, disseminando técnicas 
de produção sem fogo e alternativas de produção sustentáveis na floresta.  
 
 Uma das melhores experiências têm sido os puxiruns, ou mutirões comunitários em 
língua indígena. Nestes mutirões ambientais são trocadas experiências e ensinadas técnicas 
tanto de produção sustentável sem fogo quanto de combate às queimadas e uso controlado 
do fogo por parte da comunidade. Com esta dinâmica, o Proteger II espera atingir cerca de 
39 mil agricultores familiares, extrativistas e indígenas até abril do ano 2003, reduzindo 
significativamente as queimadas nos municípios que integram o projeto. 
 
 Os organizações de trabalhadores rurais, extrativistas e índios, assim como as 
organizações de apoio, através de seus representantes, participaram das atividades de 
análise da primeira etapa, de formulação das diretrizes da Segunda etapa e da sua 
implementação conforme é apresentada acima. 
 

Resultados alcançados: 
 
 A primeira Etapa do Proteger realizou nove cursos em Santarém, Altamira, Marabá, 
Manaus, Chapada dos Guimarães, Belém, Araguaína, Rio Branco e Ji-Paraná, onde foram 
capacitadas 225 pessoas. Além da equipe de coordenação do Projeto, os cursos contaram 
com a orientação de bombeiros de Brasília. O Projeto planejou a realização de 390 cursos 
municipais envolvendo 11700 pessoas. Foram realizados 321 cursos, mobilizando 10952 
lideranças. 
  
 Com as atividades desenvolvidas na Amazônia, pretendeu-se facilitar a criação de 
brigadas comunitárias. Cada um dos monitores responsabilizou-se pela formação de pelo 
menos uma brigada, representando, no total, a formação de 225 brigadas. As brigadas 
receberiam um Kit básico, com equipamentos (bombas costais e abafadores, além de R$ 
250,00). No entanto, o IBAMA não repassou nenhum kit, nem tampouco os recursos, o 
que, segundo os coordenadores e monitores, resultou na não constituição efetiva das 
Brigadas. 
 
 O Projeto Proteger II teve seu início em maio de 2001, mas somente em setembro 
os recursos foram liberados para os estados. Observa-se que já foram realizados 55% dos 
cursos de capacitação dos monitores previstos no projeto e já se atingiu 74% do número de 
monitores a serem capacitados. Entretanto, cerca de 9,5% dos cursos locais previstos já 
foram realizados. O planejamento e execução descentralizada do projeto permitiram às 
coordenações estaduais adotarem diferentes estratégias de mobilização na realização de 
seus eventos.  
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2.3.2 Programas e Projetos: Estratégia para Sustentabilidade? 
 
 Com base na análise da experiência das principais iniciativas públicas no âmbito da 
Amazônia a partir dos anos 90 no Brasil, pode-se avançar algumas considerações mais 
gerais acerca de seu alcance e de seus limites na promoção de um novo modelo de 
desenvolvimento (sustentável) para a região. 
  
 Diante das evidências consideradas, é inegável o papel inovador e a relevância dos 
impactos socioambientais das iniciativas públicas em prol do desenvolvimento sustentável 
na Amazônia brasileira. Os consideráveis avanços atuais na região em termos de promoção 
de uma estratégia de desenvolvimento sustentável seriam inimagináveis sem a contribuição 
de programas como o PPG-7 (Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil), em operação desde 1995, do PROARCO e do PROTEGER (voltados à prevenção e 
combate às queimadas e incêndios florestais), desenvolvidos a partir de 1997/98, e também 
do FNO (Fundo Constitucional para a Região Norte, com financiamento de projetos para 
populações locais via PRONAF, PRODEX e PRORURAL).  
  
 A partir da análise dos programas considerados, pode-se afirmar que seus principais 
resultados e impactos têm se dadoxviii: 
 

! na proteção das terras indígenas, com a demarcação e regularização de novas 
áreas, com o desenvolvimento de métodos inovadores de diagnóstico 
“etnoambiental” e com a ampliação da vigilância comunitária; 

! estabelecimento e apoio ao desenvolvimento socioeconômico de inúmeras 
RESEX (Reservas Extrativistas); 

! apoio ao desenvolvimento de centenas de projetos produtivos realizados por 
comunidades locais conseguindo, em muitos deles, resultados importantes em 
termos de geração de renda, utilização sustentável e conservação de recursos 
naturais e fortalecimento da capacidade das comunidades em buscar alternativas 
sustentáveis de elevação da qualidade de vida; 

! na ampliação dos espaços de participação da sociedade civil em relação às 
políticas públicas voltadas ao âmbito socioambiental, destacando-se em especial 
o processo de fortalecimento de pescadores, seringueiros, ribeirinhos, mulheres, 
índios e pequenos produtores familiares como interlocutores legítimos e 
fundamentais para tais políticas; 

! fortalecimento da capacidade técnica e institucional de órgãos públicos voltados 
à gestão do meio ambiente em nível federal e regional, em especial em termos 
da qualificação de recursos humanos, desenvolvimento de metodologias 
inovadoras e do aumento da capacidade de formulação de políticas; 

! no estímulo e apoio à pesquisa e à produção de conhecimento socialmente úteis 
à promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia, como é o caso, por 
exemplo, do “manejo florestal comunitário”; 

                                                           
xviii Conforme: GTA. Pelo Futuro da Amazônia. Brasília: 2001a; GTA. A Amazônia na Agenda 21 Brasileira. 
Brasília/DF: 2001b; PPG-7. Relatório Final, Revisão de Meio-Termo do Programa Piloto, Avaliação 
Independente (STCP, Indufor), 2000; PPG-7 (SCA/MMA). Proposta para a Segunda Fase do Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, Brasília: 24/05/01; Banco Mundial. Rumo a uma 
Estratégia para o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, Brasília: 06/04/01, e 
PPG-7 (SCA/MMA). Documento -Base para a Estruturação da 2a Fase, 18/12/01. 
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! considerável avanço na capacidade comunitária e pública de prevenção e 
combate às queimadas e aos incêndios florestais. 

 
Por outro lado, o conjunto dos programas e projetos desenvolvidos na última 

década tem demonstrado enorme dificuldade em promover um círculo virtuoso entre as 
experiências positivas apoiadas e desenvolvidas junto às populações locais, as políticas 
públicas e o modelo de desenvolvimento macro-regional, entre outras coisas, porque xix: 

 
! o apoio a experiências inovadoras de produção sustentável e conservação 

ambiental de comunidades rurais (especialmente através do PD/A do PPG-7) 
tendeu ao (i) financiamento de demandas isoladas e não a intervenções sobre o 
conjunto das cadeias produtivas, e (ii) ao mero atendimento à demandas e não à 
definição de modelos mais aptos à disseminação (PPG-7, 2000); 

! são limitados e insuficientes os esforços de avaliação sistemática, em especial 
dos impactos socioambientais, dos projetos financiados (PPG-7, 2000); 

! a estratégia geral dos programas de buscar o fortalecimento produtivo das 
populações locais com vistas a seu acesso aos mercados externos à região não 
tem sido acompanhada de reflexão e avaliação de seus impactos sobre a 
organização social e os modos de vida das comunidades locais (PPG-7, 2000); 

! tem sido limitada a capacidade destes programas em levar informação em meio 
e forma adequadas às populações locais, sendo grande o desconhecimento 
destas em relação às iniciativas públicas na região (GTA/RMA, 1999); 

! a capacidade destes programas em contribuir para a redução dos conflitos 
fundiários na Amazônia foi extremamente limitada (PPG-7,2000); 

! não obstante o grande número de programas e projetos desenvolvidos e o êxito 
particular de muitos deles, quando considerados em seu conjunto, fica evidente 
sua fragmentação, relativo isolamento e reduzida escala. O PPG-7, o maior 
desses programas, por exemplo, fez uma autocrítica constatando que não tinha 
uma estratégia integrada que pudesse dar sentido e direção mais consistentes ao 
conjunto de projetos e ações desenvolvidos, assim como não havia construído 
interfaces com outras políticas públicas relevantes para seus fins (PPG-7, 
2000);. Tal tendência de fragmentação das iniciativas faz com que elas sejam 
incapazes de incidir, com o alcance e o ritmo necessários, sobre as macro-
políticas-chave e a correspondente lógica de destruição da floresta e dos 
recursos naturais da região (PPG-7, 2000; GTA, 2001; Santilli, 1999, INESC, 
2002b). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
xix Conforme: GTA/RMA. O PPG-7 e a Proteção das Florestas: O Fim da Ilusão e a Hora da Verdade. 
Brasília: março de 1999; Disponível em http://www.amazonia.org.br.; GTA. Pelo Futuro da Amazônia. 
Brasília: 2001; Santilli, Márcio. Vetores Estratégicos para o PPG-7. Instituto Socioambiental, Brasília: 
25.05.1999; Santilli, Márcio. Sentença de Morte para o PPG-7: esse e outros projetos ambientais foram 
rifados com a participação do próprio MMA. Instituto Socioambiental, Brasília: 1999. Ver: 
http://www.gta.org.br/port_site/gta_em_rede/ponto_Critico_003.htm. Acessado em fevereiro 2003. 
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2.4 Ajuste Estrutural e Políticas Sociais no Brasil Rural 
 

As políticas sociais implementadas pelo Estado brasileiro no decorrer da década de 
90 serão forjadas através de um embate entre forças contraditórias. O ajuste estrutural da 
economia trouxe consigo a ampliação dos índices de desemprego, a precarização das 
relações de trabalho e a deterioração das condições de vida da população, agravando, 
portanto, o quadro de intensa desigualdade social já existente no país. Reduz-se, neste 
período, a capacidade de investimento do poder público na área social, à medida que a 
estabilidade econômica passa a se impor enquanto um objetivo prioritário do governo. 
Estas transformações irão conviver, no entanto, com todo um impulso democratizante, 
materializado, em boa medida, na Constituição de 1988, voltado à uma universalização do 
acesso aos direitos sociaisxx.  

 
O conceito de seguridade social, inscrito no Título VIII, Capítulo II, da 

Constituição, aponta para a formação, no Brasil, de um sistema de proteção social 
abrangente, compreendendo um "conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade, destinadas à assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social." Trata-se portanto de garantir o acesso dos cidadãos, 
independentemente de sua condição de trabalhador ou de seu poder aquisitivo, "a um 
conjunto de certezas e seguranças, que cubram, reduzam ou previnam os riscos e as 
vulnerabilidades sociais" (Spozati, 1995). 

As demandas sociais da década de 80, envolvendo a ampliação e extensão dos 
direitos sociais, a melhoria da qualidade dos programas existentes, a descentralização das 
políticas de proteção, e a participação da sociedade civil na sua gestão, emergem como 
resultado de toda uma trajetória jurídica, política e institucional, através da qual foram se 
forjando no Brasil, a partir das primeiras décadas do século XX, as políticas de saúde, 
previdência e assistência social. Os limites que estas demandas irão encontrar para sua 
efetivação possuem, portanto, raízes históricas, não podendo ser reduzidos ao ambiente 
macro-econômico que irá se estabelecer a partir do processo de liberalização da economia. 

Embora reconhecendo que o recurso a periodizações traz consigo limitações, 
apagando, em certa medida, as linhas de continuidade existentes entre os diferentes 
recortes temporais estabelecidos, julgou-se apropriado apresentar aqui, ainda que 
brevemente, uma rápida descrição das diferentes fases através das quais foi se constituindo 
o sistema de proteção social hoje existente no Brasil, possibilitando, com isso, uma leitura 
mais aprofundada das transformações ocorridas na década de 1990. Esta trajetória pode ser 
apreendida através das seguintes etapas: 

(i) Período de 1930 a 1964 
No Brasil, durante este período, verifica-se a implantação de um conjunto de 

políticas públicas de proteção social, tendo como beneficiários, fundamentalmente, os 
trabalhadores urbanos. Este processo coincide com a consolidação da legislação trabalhista, 
em 1943, e com a montagem de uma estrutura sindical de caráter fortemente corporativista 
a partir da década de 1940.  

O Estado passa a atuar como mediador dos conflitos entre o capital e o trabalho, 
criando uma série de mecanismos destinados à garantir a "inclusão controlada" dos 

                                                           
xx .  Buscou-se concentrar a atenção aqui principalmente nas áreas de saúde, previdência e assistência social, 
reconhecendo, no entanto, que a noção de política social extrapola estas três áreas, envolvendo ações 
relacionadas à educação, saneamento, habitação, segurança alimentar, entre outras. 
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trabalhadores em uma economia moderna. A previdência social é estatizada, através da 
institucionalização das Caixas de Aposentadoria e Pensões, deixando de se organizar no 
âmbito das empresas. Verifica-se também um movimento de centralização das políticas de 
saúde e educação. Paralelamente à ampliação do papel do Estado na área social, registra-se 
a constituição de todo um estamento burocrático, vinculado à administração pública, 
envolvido com a implementação de ações nas áreas de educação, saúde, previdência e 
assistência social. As políticas sociais neste período terão como marca um caráter seletivo, 
uma conformação institucional heterogênea e fragmentada, e um poder redistributivo 
bastante limitado (Medeiros, 2001). 
 
(ii) Período de 1964 até o final dos anos 1970 

Os anos do regime militar serão marcados pela consolidação no país de sistemas 
públicos (ou estatalmente regulados) de cobertura nas áreas de saúde, previdência, 
assistência social, educação, entre outras. Este sistema passa a cumprir, segundo Medeiros, 
diferentes funções.  

A primeira delas é a de minimizar os impactos negativos gerados pela aceleração do 
crescimento econômico e pelo aumento da concentração de renda. Serão desenvolvidas 
diferentes medidas de caráter produtivista, visando atender às demandas do mercado por 
trabalhadores qualificados, e elevar a produtividade da mão-de-obra semi-qualificada.  

Buscava-se, além disso, modernizar a vida dos trabalhadores inseridos no núcleo 
dinâmico da economia (funcionários do Estado, do setor financeiro, trabalhadores da 
indústria etc), a exemplo do que foi feito nos países desenvolvidos através das políticas de 
bem-estar social (Medeiros, 2001).   

No que se refere especificamente às políticas de proteção social, a criação do 
SINPAS (Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social), que passa a reunir, em 
nível nacional, diferentes órgãos de atendimento à saúde, previdência e assistência social, 
constitui-se enquanto um marco do processo de centralização das ações na área social, 
ocorrido sob o comando do Executivo Federal.  

As políticas de proteção social da década de 70, embora tenham garantido uma 
significativa ampliação do sistema de proteção social existente no país, que passa a atingir 
uma extensa clientela, não permitirão, no entanto, que o mesmo se configure enquanto um 
instrumento de redução das desigualdades sociais.  

O sistema de proteção social brasileiro, incluindo aqui as áreas de saúde, 
previdência e assistência social, irá atender às diversas categorias sociais em condições 
diferenciadas. O pertencimento a um determinado grupo (corporação, associação ou forma 
de inserção no mercado de trabalho), e a contribuição efetiva na sustentação do sistema, 
tornam-se uma condição para o acesso à grande maioria dos benefícios, limitando, com 
isso, a capacidade destas políticas de atuarem no sentido da democratização dos direitos 
sociais. A centralização política e financeira, a fragmentação institucional, a desfocalização 
em relação aos grupos sociais mais necessitados e as densas redes de parcerias, estímulos e 
subsídios ao setor privado serão as principais marcas das políticas sociais no Brasil neste 
período (Ver: Draibe, 2000; Medeiros, 2001). 
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(iii) A década de oitenta 

O fim da ditadura militar e o processo de redemocratização política do país trarão 
para o terreno das políticas sociais um forte impulso reformista, derivado, é certo, da 
intensa mobilização da sociedade civil, mas com repercussões importantes também ao 
nível do aparelho de Estado.  

Entre 1985 e 1988 temas como a reforma agrária, o seguro-desemprego e a 
implantação de programas de suplementação alimentar incorporam-se à agenda 
governamental. Em 1986 realiza-se a VIII Conferência Nacional da Saúde, da qual 
participaram membros da administração pública, do campo médico, do meio acadêmico e 
representantes dos usuários dos serviços de saúde. Este encontro representou um momento 
importante de afirmação da saúde enquanto um direito universal.  

É somente no ano de 1988, no entanto, com a aprovação da nova carta 
constitucional, que uma potencial democratização do sistema brasileiro de proteção social 
ganharia uma fundamentação jurídica mais abrangente. O texto constitucional foi o 
resultado de um embate que mobilizou diferentes segmentos da sociedade brasileira. As 
contradições geradas ao longo deste processo encontram-se materializadas no produto final 
aprovado pela Assembléia Nacional Constituinte.  

Registram-se, ali, no entanto, avanços importantes no campo das políticas sociais, 
incluindo a afirmação do conceito de seguridade social, a universalização do acesso à 
direitos, um relativo afrouxamento do vínculo contributivo enquanto princípio estruturante 
do sistema público de proteção social, entre outros. (Ver: Draibe, s/d). 

Esse movimento, de ampliação dos direitos sociais será freado, no entanto, no 
período subseqüente. Entre 1987 (ou seja, já no período anterior à publicação da nova 
constituição) e 1992 verifica-se o que Medeiros irá denominar de uma contra-reforma 
conservadora, caracterizada pela "ampliação do assistencialismo e do clientelismo, 
paralisação da "estratégia reformista", desmonte orçamentário e burocrático do campo 
social e oposição sistemática das forças conservadoras do Executivo à agenda 
reformista", reação esta bastante presente no processo de regulamentação da legislação 
aprovada pela  Constituinte (Medeiros, 2001).  

Segundo Draibe, a transformação dos avanços inscritos no texto constitucional em 
programas concretos de política pública terá como obstáculo, não apenas o 
aprofundamento da crise econômica no final dos anos 80, mas também resistentes 
mecanismos clientelistas e fortes privilégios corporativistas presentes, historicamente, no 
sistema brasileiro de políticas sociais (Draibe, 2000). Esta herança ainda estará viva nos 
anos 1990. 

(iv) A década de noventa 
 

 No Brasil, em comparação com outros países, as políticas de ajuste estrutural e 
estabilização econômica foram implantadas tardiamente. Iniciativas visando a reforma do 
Estado e o alívio à pobreza acompanharam o processo de liberalização da economia, 
refletindo um esforço de implementação das chamadas “medidas corretivas do ajuste”, 
preconizadas pelos organismos internacionais como forma de minimizar os impactos 
sociais da globalização. (Tavares, 2001). 
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 Ainda que a descontinuidade das políticas sociais desenvolvidas no período torne 
um pouco precipitadas algumas generalizações, é possível falar, durante a década de 90, de 
um enfraquecimento da agenda de reformas sociais estabelecida na fase anterior. Este 
processo será marcado, no entanto, por avanços e retrocessos. 
 

A primeira metade da década assistiu a tramitação no Congresso de uma série de 
medidas visando regulamentar a legislação referente aos direitos sociais aprovada na 
Constituinte. A efetiva implementação dos direitos sociais conquistados encontrou 
inúmeras resistências no Legislativo, gerando recuos em diversas áreas. 

 
Durante o Governo Collor a área social sofreria cortes significativos. Entre 1989 e 

1992 o gasto social federal chegou, em alguns setores, a ser reduzido em 50%. Os 
programas federais no campo da alimentação e nutrição passariam virtualmente por um 
processo de desmonte. A saúde, a educação e o saneamento também sofreriam reduções 
importantes em seu orçamento (Draibe, s/d). 

 
Em 1992, depois de um intenso processo de desgaste político, o presidente sofreria 

um impeachment, sob forte pressão popular. O Movimento pela Ética na Política, 
organizado no âmbito da sociedade civil, constituiu-se em uma peça chave deste processo. 
Na esteira deste movimento surge, em 1993, impulsionada por diferentes atores da 
sociedade civil, a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida. O grave 
quadro de exclusão social existente no país, diagnosticado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) através do Mapa da Fome, que constatou a existência no 
Brasil de 32 milhões de indigentes, adquire, através deste movimento, visibilidade pública, 
mobilizando o governo e a sociedade. 

 
Em maio de 1993 seria criado o CONSEA (Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional), integrado por 8 ministros e 21 representantes da sociedade civil, 
na sua maioria indicados pelo Movimento Pela Ética na Política, instituído enquanto um 
mecanismo de coordenação das ações governamentais de combate à fome e à miséria.  O 
plano de ação elaborado pelo Conselho, definiria as seguintes prioridades: (i) a geração de 
emprego e renda; (ii) democratização da terra e assentamento de produtores rurais; (iii) 
combate à destruição materno-infantil; (iv) fortalecimento, ampliação e descentralização do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar; (v) continuidade da utilização de estoques 
públicos para programas de alimentação social; (vi) revisão do PAT (Programa de 
Alimentação do Trabalhador)xxi. 

 
 A criação do CONSEA representou uma inovação importante, possibilitando o 
surgimento de diferentes propostas de política pública no campo da segurança alimentar e 
sinalizando um possível redimensionamento das relações entre o Estado e a sociedade civil 
na elaboração e implantação de ações visando combater a pobreza e a miséria. A Primeira 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar, ocorrida em 1994 foi, sem dúvida, um 
marco no que se refere à participação da sociedade civil na formulação e acompanhamento 
das políticas governamentais na área social. 
 
 Segundo diferentes analistas o CONSEA vivenciou, no entanto, uma série de 
limitações políticas e institucionais, encontrando dificuldades no sentido de influenciar as 
decisões de política econômica, que “continuaram a passar à margem das discussões 
                                                           
xxi . Através deste programa as empresas recebem diferentes benefícios tributários, comprometendo-se, em 
troca, com a implantação de programas de alimentação do trabalhador. 
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sobre o impacto das mesmas sobre a segurança alimentar, a fome e a miséria da 
população”. Congregando principalmente os ministérios da área social, o CONSEA 
tornou-se, em muitos momentos “apenas mais um mecanismo de pressão para garantir 
recursos para políticas e programas sociais” (Instituto da Cidadania, 2001). 
 
 Sob o Governo Fernando Henrique Cardoso o CONSEA seria extinto, substituído, 
formalmente, pelo Conselho da Comunidade Solidária, um organismo de consulta 
presidido pela primeira-dama. As políticas sociais passariam, a partir de 1995, por um 
processo de reestruturação, com a constituição de uma nova agenda social, fortemente 
pautada pela política de estabilização do governo, analisada a seguir com um maior nível 
de detalhamento. 
 
2.4.1 As políticas sociais durante o Governo Fernando Henrique Cardoso 
 
 É no governo FHC (Fernando Henrique Cardoso) que se pode identificar, de uma 
forma mais explícita, a estruturação de uma agenda de reformas no que se refere às 
políticas sociais. Os princípios orientadores destas reformas, bem como os resultados 
práticos alcançados pelos diferentes programas implementados pelo governo, têm sido 
objeto de inúmeras controvérsias entre os analistas da área social. Não se trata aqui de 
reproduzir o conjunto das argumentações presentes neste debate.  

Alguns pontos nevrálgicos merecem, no entanto, ser destacados, para que se possa 
compreender, em um maior nível de profundidade, as implicações das reformas 
implementadas pelo Governo FHC no que se diz respeito ao mundo rural. 
 
A evolução dos gastos sociais 

 
Se comparado com outros países da América Latina, o gasto público brasileiro na 

área social é bastante expressivo, ainda que esteja, nitidamente, aquém das necessidades da 
população. Segundo Draibe (2000), entre 1990 e 1998 o Gasto Social Público eleva-se de 
15% a 22,15% do PIB, aumentando de US$ 937,00 para US$ 1.011,00 per capita (Draibe, 
2000). Verifica-se, portanto, no decorrer da década de 90, uma ampliação dos gastos 
governamentais na área social. 

 
Diversos elementos devem ser considerados, no entanto, no que se refere aos 

investimentos realizados pelo Estado brasileiro neste setor: (i) sua baixa eficiência no 
sentido de focalizar aqueles segmentos mais necessitados da população; (ii) seu baixo 
impacto distributivo, contribuindo muito pouco para alterar os padrões históricos de 
concentração de renda; (iii) seu caráter cíclico, uma vez que estas despesas, em função 
inclusive de suas fontes de arrecadação, acabam sendo fortemente afetadas pelas 
vicissitudes da economia (Draibe, 2000). No governo Collor os gastos sociais atingiram o 
mais baixo patamar de toda a década de 90, recuperando-se parcialmente durante os 
governos Itamar Franco e FHC. 

 
A análise dos gastos sociais realizados durante o Governo FHC não é uma tarefa 

simples, envolvendo um conjunto muito amplo de variáveis, que, muitas vezes dificultam a 
identificação efetiva das tendências do período. É inegável, no entanto, o impacto negativo 
das políticas de estabilização econômica sobre o "orçamento social" do governo. A não 
efetivação do orçamento da Seguridade Social, instituído pela Constituição de 1988 como 
forma de financiar, de forma integrada, as ações na área da saúde, previdência e assistência 
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social, reforçou uma forma de administração dos recursos públicos voltada, sobretudo, ao 
pagamento de juros e amortização da dívida pública, possibilitando a utilização dos 
recursos da área social na produção do superávit primário – meta que vem sendo 
perseguida, de forma incessante, pelo governo, sobretudo nos últimos anos (Rocha e Melo, 
2002). Estes gastos, além disso, estando fortemente dependentes de fundos formados por 
contribuições sociais, mostram ser bastante vulneráveis aos impactos mais gerais 
decorrentes da política macro-econômica, situação agravada sobretudo no período posterior 
ao esgotamento do Plano Real. 

 
A tabela 9, elaborada com base no conceito de Disponibilidade Líquida da 

Uniãoxxii, apresenta a evolução dos gastos públicos federais em diferentes setores durante o 
Governo FHC. Como se pode ver, ainda que a Disponibilidade Líquida da União tenha 
crescido com o aumento da carga tributária decorrente da aprovação de novas 
contribuições sociais, essa evolução não será acompanhada, na mesma proporção, pelos 
gastos na área social, incluindo aí a previdência social. Cresce, no entanto, a fatia de 
recursos absorvida pelo serviço das dívidas externa e interna, em detrimento do "orçamento 
social", cabendo observar, ainda, que o serviço da dívida interna comprometeu, em 2001, 
um percentual de recursos superior ao pagamento dos benefícios do regime geral da 
previdência social, freqüentemente apontado como um dos grandes fatores responsáveis 
pela crise fiscal enfrentada pelo governo. 
 
Tab.9: Disponibilidade líquida da união – 1995/2001 (R$ milhões) * 

1995 2001 2001/1995 Disponibilidade Líquida da União 
R$ % R$ % % 

Serviço da dívida interna e externa 40,4 16,6% 106,9 29,6 165% 
Benefícios do Regime Geral da 
Previdência Social (RGPS)* 

63,5 26,0 % 81,2 22,4 28% 

Encargos previdenciários da União (EPU) 29,5 12,1% 30,8 8,5% 4% 
Pessoal e encargos trabalhistas 42,4 17,4% 38,2 10,6% -10% 
Gastos sociais 37,9 15,5% 35,4 9,8% - 5% 
Investimentos 9,0 3,7% 15,0 4,3% 71% 
Outros 21,0 8,6% 53,0 14,7% 153% 
TOTAL 243,7 100% 361,6 100% 48% 

Fonte: Rocha e Melo, 2002 
*Obs: Em 1995 estão somados os benefícios com renda mensal vitalícia e aposentadorias decorrentes de 
legislação especial (anistia etc).; preços médios de dezembro de 1001 indexados pelo IGP-DI (FGV) 
 
  
A descentralização das ações na área social 

 Verificam-se, na década de 90, mudanças importantes no que diz respeito ao 
aparato institucional responsável pela implementação das políticas sociais. A 
descentralização destas políticas, prevista pela Constituição de 1988, assumiu um ritmo 

                                                           
xxii . Este conceito considera todas as despesas realizadas, excluindo-se o refinanciamento das dívidas 
externa e interna (são incluídas, portanto, as despesas com juros e encargos) e as transferências 
constitucionais legais a estados e municípios. Para a definição das ações governamentais a serem 
enquadradas como "sociais" foi utilizado o artigo 60 da Constituição que define: "São direitos sociais a 
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência social aos desamparados, na forma desta Constituição". Tendo em 
vista sua importância, foram desagregadas as despesas com a Previdência Social, bem como os dados 
referentes à gastos previdenciários com trabalhadores do setor público e da iniciativa privada.Ver: ROCHA e 
MELO, op.cit., 2001, p. 90 
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bastante desigual, ocorrendo, principalmente, na área da saúde. Diversas análises têm 
ressaltado o fato de que as responsabilidades repassadas aos municípios não foram 
acompanhadas por uma ampliação do volume de recursos destinados pelo governo federal 
para estes mesmos programas (Ver, por exemplo: Draibe, s/d; Soares, 2001).  

Fragilidades têm sido evidenciadas, também, no que se refere à capacidade dos 
municípios de gerenciar o conjunto de serviços necessário para a efetiva implementação 
das ações na área social. O significado político da municipalização têm sido, igualmente, 
criticado: 

"Essa política gerou, ainda, um profundo desequilíbrio na já 
complicada federação brasileira, retirando dos estados, enquanto 
entes federativos de maior porte, as possibilidades (financeiras, 
técnicas e políticas) de planejar e coordenar os programas sociais de 
forma regional e mais eqüitativa. Baixo os argumentos de que o 
cidadão vive no "município", e de que o controle e a participação 
social se realizariam plenamente se os serviços fossem geridos pelo 
"poder local", a descentralização de programas sociais tem 
provocado um enorme reforço do "caciquismo" ou do "coronelismo 
local" expressões que no Brasil significam o reforço de esquemas 
tradicionais de poder das elites locais." (Soares, 2001) 

 
 Estas observações, embora transcendam, em certa medida, o âmbito específico do 
Governo FHC, ajudam a reforçar as argumentações relativas ao caráter fragmentado 
assumido pelas políticas sociais durante este período. 

Os programas sociais do governo 

A garantia da estabilidade econômica, a reforma do Estado e a reestruturação dos 
serviços sociais básicos constituiram-se enquanto o carro chefe das políticas do governo 
FHC desde o primeiro mandato. Os objetivos traçados pelo governo podem ser mais bem 
compreendidos a partir de uma leitura do documento Uma estratégia de desenvolvimento 
social, publicado em 1996.  

A estratégia apresentada no referido documento tem, como ponto de partida, uma 
visão bastante crítica do sistema de proteção social existente no Brasil: 

"Estruturado com base na incorporação progressiva e desigual de 
diferentes corporações profissionais e segmentos sociais, bem como 
se expandindo, sobretudo, nos períodos de recrudescimento 
autoritário, o sistema terminou por caracterizar-se por um esforço de 
gasto relativamente elevado (cerca de 18% do PIB), grande 
centralização administrativa, escasso controle democrático, grandes 
ineficiências operacionais e por uma estrutura de benefícios com 
baixo conteúdo redistributivo. Além disso, uma rede complexa de 
interesses e direitos adquiridos envolvendo políticos, funcionários do 
governo, fornecedores e beneficiários privilegiados dificulta a 
reestruturação do sistema."xxiii 

 
                                                           
xxiii . Texto extraído do documento Uma estratégia de desenvolvimento social, publicado em 1996 pelo 
Governo Fernando Henrique Cardoso. Ver: www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/ESTRA1.HTM 
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 A reforma do sistema de proteção social é considerada enquanto uma tarefa urgente 
face aos inúmeros desafios enfrentados pela sociedade brasileira, entre os quais se incluem 
o progressivo envelhecimento da população do país, o crescimento absoluto e relativo do 
número de idosos e a redução da população infantil. A chamada transição demográfica, 
"aumentando considerável e progressivamente a demanda sobre os sistemas 
previdenciários e de saúde" abriria, no entanto, no entender do governo, "novas 
possibilidades para a expansão qualitativa do ensino fundamental." (Governo Fernando 
Henrique Cardoso, 1996). 
  
 Verifica-se no documento, por um lado, uma afirmação da necessidade de ampliar a 
cobertura dos chamados serviços sociais básicos, de vocação universal, incluindo aí a 
educação, a saúde, a previdência social, o saneamento básico, o trabalho e a assistência 
social. Afirma-se, ao mesmo tempo, a necessidade de: 

 "...selecionar um conjunto de ações e programas considerados 
particularmente relevantes,  para enfrentar pontos de 
estrangulamento mais dramáticos (como a Reforma Agrária), para 
acelerar o processo de reforma e reestruturação de serviços sociais 
(como a melhoria do ensino fundamental) e para proporcionar 
atenção a grupos sociais que requerem ação imediata e inadiável (a 
redução da mortalidade na infância, a capacitação de jovens e a 
renda mínima para idosos e deficientes). Estas ações e programas 
merecerão atenção prioritária e esforço concentrado de articulação, 
financiamento e avaliação." (Governo Fernando Henrique Cardoso, 
1996). 

 
 A operacionalização desta estratégia irá implicar, a partir de 1995, na 
implementação de uma série de medidas destinadas a garantir o atendimento às demandas 
prioritárias apontadas pelo governo. 
  
 Já em 1995, através da Medida Provisória no 813 de 1o de janeiro de 1995, seriam 
introduzidas importantes modificações ao nível das políticas de assistência social, com a 
extinção do Ministério de Bem-Estar Social, da Legião de Assistência Social (LBA) e do 
Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência (CBIA).  

 
Fragmentar-se-ia, com isso, o aparato institucional destinado à execução das 

políticas de assistência social, contrariando, portanto, as diretrizes organizativas apontadas 
pela LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social – no 8742 de 07/12/93). Esta lei, forjada a 
partir de um amplo processo de discussão, envolvendo setores governamentais e não-
governamentais, instituiu, para a assistência social, um comando único das ações em cada 
esfera de governo, buscando reforçar o caráter sistêmico das mesmas (Yazbeck, 1995). 

 
 Esta orientação mais geral não seria seguida pelo Governo Fernando Henrique, e a  

Assistência Social, ligada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, seria 
desvinculada das questões relacionadas à criança, adolescência e às pessoas portadoras de 
deficiência,  que passam a se inserir no âmbito do Ministério da Justiça (Silva, 2001). Estas 
medidas seriam complementadas pela extinção do CONSEA e a criação do Programa 
Comunidade Solidária, cujo formato, bastante semelhante ao do Pronasol – programa 
mexicano apoiado pelo Banco Mundial – reproduziria, em diversos aspectos, modelos 
adotados pelas políticas compensatórias implantadas em outros países do mundo no 
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contexto da globalização, trabalhando com base em uma lógica de reforço a um conjunto 
de ações específicas e focalizadas, envolvendo parcerias entre o Estado e a sociedade civil. 

 
O Comunidade Solidária surge, no Brasil, em 1995, enquanto, um "novo 

mecanismo de coordenação das políticas, de articulação entre os diferentes níveis de 
governo, de focalização dos programas pertinentes em áreas e populações necessitadas, 
de incentivo às novas formas de parceria entre os governos (União, Estados e Municípios) 
e as diversas organizações da sociedade civil na área de combate à fome e miséria e de 
encaminhamento de situações agudas de carência" (Governo Fernando Henrique Cardoso, 
1996). Parece contraditório, portanto, que sua criação tenha significado a extinção do 
CONSEA, organismo este que já possuía, naquele momento, toda uma experiência 
acumulada no campo das políticas sociais. 

O Comunidade Solidária, subordinado à Casa Civil da Presidência da República, 
estruturar-se-á com base em um Conselho e uma Secretaria Executiva, cabendo ao 
Conselho as seguintes atribuições: 

 
"a) propor e opinar sobre ações prioritárias na área social, 
colaborando com o Governo Federal na formulação de alternativas 
viáveis de atuação na área social; b) incentivar na sociedade o 
desenvolvimento de organizações e iniciativas que, em parceria com o 
governo, realizem ações relevantes para o combate à fome, à miséria 
e para eliminar a exclusão social; c) identificar experiências 
inovadoras e bem-sucedidas nesse tipo de ação, promovendo sua 
divulgação e sua disseminação; d) propor, a título de experiência, 
ações inovadoras nessa área (...) e) promover campanhas de 
conscientização da opinião pública para combate à fome, à 
indigência, à miséria e à pobreza, visando a integração de esforços do 
governo e da sociedade" (Governo Fernando Henrique Cardoso, 
1996). 

  
 A participação da sociedade no equacionamento da questão social, bem como o 
apelo à noção de solidariedade, irão se constituir enquanto elementos chave na construção 
da identidade política do programa. Trata-se, portanto, de rearticular as políticas sociais já 
existentes, em âmbito federal, estadual e municipal, dinamizando ações nas áreas de 
redução da mortalidade infantil, alimentação, apoio ao ensino fundamental, 
desenvolvimento urbano, geração de emprego e renda e qualificação profissional em 
municípios identificados como "os mais carentes". Reconhece-se, no entanto, a 
importância no combate à pobreza, da existência de políticas públicas universalistas, que 
por sua natureza pública, gratuita, e por possuírem uma abrangência nacional, também 
atingem a população carente. 

 
 Inúmeras críticas tem sido feitas à estratégia do programa Comunidade Solidária, e 
seu desdobramento, ainda que em novos moldes, em programas subseqüentes, incluindo aí 
o Comunidade Ativa (criado em 1999 em substituição ao Comunidade Solidária) e o 
Projeto Alvorada (lançado em 2000). Críticas estas que podem ser sumarizadas em alguns 
pontos chave (Ver, por exemplo: Silva, M. O da S. Silva et al, 2001; Demo, P., 2001). 
 

(i) a fragmentação das políticas de assistência social, reforçada pelo desenho 
institucional que dá sustentação ao programa; 
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(ii) a transferência, para a sociedade civil, da responsabilidade do Estado sobre as 
políticas sociais; 

(iii) a centralização de decisões no âmbito do Executivo Federal, em que pese a 
utilização de uma retórica calcada na descentralização das políticas; 

(iv) a focalização e seletividade das ações do programa;  
(v) os vínculos simbólicos estabelecidos entre a assistência social e a figura da 

primeira dama, conferindo ao programa uma conotação clientelista. 
 
É justo reforçar aqui, no entanto, que a estratégia social do governo não se 

restringiu ao Comunidade Solidária e seus desdobramentos, envolvendo um conjunto mais 
amplo de programas, como fica nítido no diagrama ilustrado na figura 14. 

 
Foge ao escopo deste trabalho, no entanto, a análise da estratégia geral do governo 

Fernando Henrique para a área social e seu desdobramento em diferentes programas. 
Procurar-se-á refletir, no entanto, ainda que brevemente, acerca das políticas sociais de 
maior influência sobre a organização do mundo rural implementadas nos anos 90, 
sobretudo nas duas áreas que tem impactado, de uma forma mais significativa, as 
populações rurais, ou seja, a previdência e a saúde.  
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Fig. 14: Estratégia de Desenvolvimento Social do Governo FHC 
 
 
 

Fonte: Elaborado com base no texto Estratégia de desenvolvimento social, op.cit.
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2.4.2 O lugar dos trabalhadores rurais no sistema brasileiro de proteção social: as 
políticas de saúde e previdência social 

 
A inclusão dos trabalhadores rurais ao sistema brasileiro de proteção social é 

historicamente recente, estando, por assim dizer, ainda incompleta. A luta pela equiparação 
de direitos entre trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos tem estado presente, no 
entanto, nos diferentes momentos da trajetória de luta e organização desta categoria. Não é 
por acaso que a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, surgida em 
1955 no Engenho da Galiléia, conhecida historicamente enquanto embrião das Ligas 
Camponesas do Nordeste surgiu inicialmente enquanto um instrumento de ajuda mútua, 
visando garantir um auxílio às famílias dos agricultores em caso de doença ou de morte de 
um dos membros da família. 

 
Como já foi mencionado antes, o sistema brasileiro de proteção social voltou-se, 

historicamente, para o atendimento aos trabalhadores urbanos, mantendo-se, por um longo 
período, uma situação de marginalidade das populações rurais em relação às políticas 
sociais implementadas pelo Estado brasileiro. As primeiras iniciativas visando incorporar 
os trabalhadores rurais ao sistema de proteção social remontam aos anos 1940 e 1950. Mas 
é somente em 1963, com a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural (Lei 4.214 de 2 de 
março de 1963), que se verifica um reconhecimento legal mais efetivo dos direitos destes 
trabalhadores.  

 
O Estatuto do Trabalhador Rural previu a extensão de determinados direitos dos 

trabalhadores urbanos aos trabalhadores rurais, criando, além disso, o Fundo de Assistência 
e Previdência do Trabalhador Rural (FUNRURAL), vinculado ao extinto IAPI (Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriários), a ser custeado por uma contribuição 
equivalente a 1% do valor da primeira comercialização do produtor rural. Esta deveria ser 
paga pelo próprio produtor ou, caso houvesse um acordo prévio, pelo comprador.  

 
A aplicação das medidas de previdência social previstas no Estatuto foi, no entanto, 

profundamente limitada pela escassez de recursos por parte do Estado. Em 1971, através da 
Lei Complementar 11, seria criado o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (Pró-
Rural), destinado à concessão de aposentadoria por velhice, aposentadoria por invalidez, 
pensão, auxílio funeral, serviço social e serviço de saúde aos trabalhadores rurais e seus 
dependentes. (Beltrão et al, 2000). O produtor rural que não contratasse nenhum 
empregado seria reconhecido enquanto um trabalhador rural. Por intermédio desta mesma 
lei o FUNRURAL irá se tornar uma personalidade jurídica de natureza autárquica.  

 
Muitas das funções relacionadas à saúde, à previdência e a assistência social 

passaram a ser desempenhadas, a partir dos anos 1960, pelos sindicatos de trabalhadores 
rurais. Cabia ao FUNRURAL estabelecer convênios com hospitais, geralmente instituições 
de caridade, de forma a assegurar a prestação de serviços aos beneficiários. Os sindicatos 
atuavam, neste caso, como fiscalizadores deste atendimento. Serviços de assistência 
odontológica, e mesmo de assistência médica, eram prestados, no entanto, inúmeras vezes, 
nas sedes dos sindicatos, que atuavam também no encaminhamento de aposentadorias, 
pensões e outros benefícios. A relação que passaria a se estabelecer a partir daí entre o 
Estado, os sindicatos de trabalhadores rurais e os beneficiários das políticas de saúde, 
previdência e assistência social marcaria profundamente a história do sindicalismo rural 
brasileiro (Maduro, 1990; Coradini, 1988). 
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Até o final dos anos 1970, as clientelas urbana e rural recebiam assistência por parte 
de órgãos governamentais diferenciados: o FUNRURAL e o INPS (Instituto Nacional de 
Previdência Social). Com a criação do SINPAS (Sistema Brasileiro de Assistência Social) 
ambos os grupos passariam a integrar um único sistema, mantendo-se, no entanto, planos 
de benefícios distintos. Até 1988, os trabalhadores rurais gozavam dos seguintes 
benefícios: 

(i) aposentadoria por idade aos 65 anos (limite etário semelhante ao instituído para 
os trabalhadores urbanos), estendida apenas ao cabeça do casal, e restrita ao 
valor de meio salário mínimo, inferior em 50%, portanto, à aposentadoria dos 
trabalhadores urbanos; 

(ii) aposentadoria por invalidez, de ¾ do salário mínimo; 
(iii) benefícios assistenciais incluindo renda mensal vitalícia por idade e por 

invalidez, destinada aquela parcela da população rural sem condições de 
comprovar seu vÍnculo com a atividade agrícola; 

(iv) outros benefícios como o auxílio reclusão e o auxílio doença. 
 
A Constituinte de 1988 traria, no entanto, alterações importantes no que se refere ao 

lugar ocupado pelos trabalhadores rurais no sistema de proteção social brasileiro, 
conferindo, entre outros benefícios, a aposentadoria por idade (60 anos para o homem e 55 
para as mulheres - 5 anos antes dos trabalhadores urbanos) com um piso salarial de um 
salário mínimo. Igualava-se, com isso, os rendimentos previdenciários concedidos aos 
trabalhadores incluídos no sistema, fossem eles urbanos ou rurais. O direito à saúde 
também seria instituído enquanto um direito universal, condicionado, na prática, à 
capacidade do Estado de estender seus serviços às populações rurais. 
 
 A luta pela implementação dos direitos conquistados pelos trabalhadores rurais na 
nova Constituição foi uma marca importante da ação das organizações de trabalhadores 
rurais na década de 90. Estas organizações, particularmente o movimento sindical e as 
organizações das mulheres trabalhadoras rurais, tornaram-se uma peça chave no 
cumprimento da nova legislação, realizando campanhas de conscientização dos 
trabalhadores sobre os direitos conquistados, pressionando o Congresso no sentido de 
garantir a regulamentação da nova legislação, negociando com os órgãos de previdência 
social visando simplificar o acesso ao sistema e, no caso dos sindicatos, atuando como 
órgão de mediação entre os agricultores e os serviços de previdência social no 
encaminhamento dos diferentes benefícios, em alguns casos, inclusive, através de 
convênios formalizados com o INSS. 
 
 Entre 1989 e 1991 a ação das organizações esteve centrada, sobretudo, na pressão 
sobre o Congresso Nacional, visando garantir a regulamentação dos direitos 
previdenciários inscritos na nova constituição. Durante o Governo Collor, que chegou, 
inclusive, em determinado momento, a vetar integralmente a lei aprovada pelo Congresso, 
foram publicadas as Leis 8.212 e 8.213 de 1991, assegurando, na prática, o acesso dos 
trabalhadores rurais aos benefícios previstos pela Constituição de 1988, entre eles, a 
aposentadoria por idade.  
 

Entre 1992 e 1995 a ação das organizações teve, com foco principal, a luta pela 
garantia dos direitos conquistados. Foram implementadas, para isso, diferentes estratégias 
de ação que incluíram: (i) a montagem, encaminhamento e acompanhamento de processos 
de requerimento de benefícios, particularmente das aposentadorias por idade; (ii) a pressão 
junto aos Postos Locais de Serviços do INSS e dos Correios (que, a partir de convênio 
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estabelecido com o INSS em 1992, passaram a executar o processamento de 
requerimentos) visando garantir a interpretação correta da legislação e a agilização das 
concessões; (iii) a mobilização permanente dos trabalhadores rurais no sentido de evitar um 
refluxo do processo de concessão de benefícios ruraisxxiv e garantir direitos ainda não 
regulamentados como o Salário Maternidade (implantado em 1994). A partir de 1996 
verifica-se uma certa normalização na concessão dos benefícios rurais, resultado das 
negociações desencadeadas pelas jornadas nacionais de luta dos trabalhadores rurais 
conhecidas como "Grito da Terra Brasil" (DESER, 1999a). 

 
Como se pode facilmente perceber, a ação das organizações sociais rurais foi um 

elemento decisivo na conquista e implementação dos direitos previdenciários das 
populações rurais, viabilizando a implantação daquilo que vem sendo considerado como a 
principal política de combate à exclusão social no meio rural executada durante os anos 90. 

 
A pesquisa de campo realizada no segundo semestre de 1998 por Delgado e 

Cardoso Jr. (Delgado e Cardoso Jr, 2001) junto a 6.000 domicílios das regiões Sul e 
Nordeste do país, com o objetivo da avaliar os impactos econômicos da previdência rural, 
revelou que a renda domiciliar das famílias contempladas com seguro previdenciário está, 
em média, 16% acima da renda domiciliar de famílias sem acesso aos benefícios pagos 
pelo INSS, o que permite manter aproximadamente 85% das famílias pesquisadas na 
região Sul e 62% das do Nordeste acima da condição de pobreza, tomando como base uma 
linha de meio salário mínimo domiciliar per capita. Nos domicílios sem acesso a este 
benefício este índice se reduz para 81% na região Sul e 48,5% no Nordeste.  
 
 De fato, entre 1991 e 1998, tomando-se o mês dezembro como referência, verifica-
se um crescimento de 61,2% do número total de benefícios rurais, que aumentou de 
4.101.366 para 6.611.063. No caso específico das aposentadorias rurais por idade, o 
aumento do número benefícios concedidos foi de 106,4%, ampliando-se de 1.916.038 para 
3.954.100 aposentadorias; sendo que 62% destas aposentadorias foram concedidas a 
mulheres (DESER, 1999b). É expressivo, também, o aumento ocorrido no que se refere ao 
valor do benefício, que passou de US$ 44,1 em 1991 para US$ 108,5. Trata-se, portanto, 
de um resultado bastante significativo, tanto no que se refere ao número de pessoas 
atingidas como em termos do volume total de recursos destinados à seguridade social no 
meio rural, aumento este que ocorre, justamente, em um momento caracterizado pelo 
empobrecimento e descapitalização do setor rural. 
 
 Ao que tudo indica este gasto social, embora significativo do ponto de vista do 
orçamento do Estado (US$ 10 bilhões por ano em benefícios permanentes, incluindo 
aposentadorias e pensões), tem tido um impacto distributivo extremamente importante, 
chegando a beneficiar cerca de 4 milhões de domicílios em todo o Brasil e servindo, ao que 
tudo indica, não apenas enquanto uma forma de amparo a uma população economicamente 
inativa, mas fortalecendo as estratégias de reprodução econômica de estabelecimentos 
agropecuários em produção. A pesquisa realizada por Delgado e Cardoso Jr. aponta, neste 
sentido, para uma provável conversão deste seguro previdenciário em uma espécie de 
seguro da renda agrícola, uma vez que o mesmo estaria sendo reinvestido na própria 
atividade produtiva familiar, beneficiando não apenas os aposentados mas as pequenas 
cidades e o setor agrícola como um todo. (Delgado e Cardoso Jr, 2001, p. 236). 

                                                           
xxiv . Cabe destacar aqui que a medida provisória 598 e a Ordem de Serviço 477 do INSS impuseram, a partir 
de 1994, uma série de restrições à concessão de benefícios rurais. 
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 As conquistas obtidas pelos trabalhadores rurais no campo da previdência social 
vêm sendo tensionadas, no entanto, em função das medidas de ajuste fiscal implantadas no 
Brasil nos últimos anos. Em março de 1995 foi remetida ao Congresso Nacional a Proposta 
de Emenda Constitucional no 33/95, conhecida como "Reforma da Previdência". A 
aprovação da Emenda Constitucional no 20 sobre a reforma da previdência em dezembro 
de 1998 não pôs fim a este processo de discussão, que ainda se encontra em andamento. 

O financiamento da seguridade social apresenta-se hoje como o ponto mais frágil 
do sistema previsto pela Constituição de 1988, colocando em discussão diferentes 
propostas. Algumas delas, encontram-se fortemente permeadas por uma visão privatizante 
da seguridade social, aproximando-se do modelo implementado no Chile. Outras, mais 
moderadas, propõe a manutenção da previdência "oficial" e o reforço, em paralelo, a uma 
previdência complementar (privada) (Tavares, 2002). As organizações de trabalhadores 
têm chamado atenção, no entanto, para o fato de que a atual arrecadação da previdência 
poderia ser ampliada, de uma forma bastante significativa, mediante o cumprimento efetivo 
da legislação atual, sobretudo a partir de um reforço do combate à sonegação por parte das 
empresas. 

No caso dos trabalhadores rurais, a defasagem existente entre benefícios pagos e a 
arrecadação das contribuições sociais provenientes do desconto sobre o valor dos produtos 
agrícolas comercializados têm servido como argumento em favor da limitação dos 
benefícios pagos aos agricultores. O Governo FHC desencadeou, inclusive, a partir de 
1995, fortes pressões no sentido de excluir do texto da Constituição as regras concretas 
relativas à concessão dos benefícios rurais, remetendo, portanto, sua definição para a 
legislação ordinária. A transferência dos benefícios dos rurais para a área de assistência 
social chegou a ser defendida por representantes de diferentes setores sociais, por 
entenderem que os trabalhadores rurais não contribuiriam para o custeio da previdência 
social (DESER, 17-02-1995). 

Coloca-se hoje como um desafio para as organizações de trabalhadores rurais 
manter as conquistas obtidas no campo dos direitos previdenciários, reafirmando os 
princípios de universalização da seguridade social afirmados pela Constituição de 1988, 
sem fugir do debate público, hoje em andamento, acerca da contribuição social dos rurais, 
considerando que estes participam com menos de 2% da arrecadação total do sistema 
previdenciário, absorvendo aproximadamente 18% do valor total dos benefícios (dados de 
1999) (DESER, 1999). Esta discussão torna-se necessária inclusive porque o argumento 
das próprias organizações de trabalhadores do campo é de que a previdência social rural 
não se confunde como uma política de assistência social. A visão da contribuição social 
das diferentes categorias enquanto princípio estruturante do sistema previdenciário ainda 
perpassa, de uma maneira muito forte, esta discussão. 

O projeto do governo de individualização da contribuição social dos rurais (que 
seria paga pelos diferentes membros da família) tem sido questionado, no entanto, por 
organizações sindicais da agricultura familiar, como a FETRAF-Sul, pela sua 
incompatibilidade com a lógica de funcionamento da agricultura familiar, centrada no 
estabelecimento agrícola. O cálculo da contribuição, proposto pelos órgãos previdenciários 
tem sido, além disso, considerado como excludente. Trata-se aqui, mais uma vez, de buscar 
o reconhecimento das especificidades da agricultura familiar na formulação das políticas 
públicas. 

 Em que pese a existência de inúmeras contradições, a seguridade social brasileira 
ainda tem a maior cobertura tanto urbana como rural da América Latina, incluindo aí um 
sistema único de saúde de corte universal. Os trabalhadores rurais situam-se, pela sua 
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própria condição econômica, entre os principais usuários do Sistema Único de Saúde (cuja 
clientela é estimada hoje em aproximadamente 130 milhões de pessoas) tendo se somado, 
historicamente, a outros setores sociais na luta geral por um sistema de saúde digno e de 
qualidade, tal como definido na Constituição e na Lei Orgânica de Saúde (Lei 8080/90).  

 O processo de descentralização do sistema de saúde, que vem ocorrendo a partir da 
primeira metade da década de 1990, tem sido lento, afetado tanto por problemas de 
natureza burocrática como pelas dificuldades de financiamento do sistema, ainda que os 
gastos com saúde, como proporcional do PIB per capita, tenham crescido em 70% nos anos 
90 (Draibe, 2000, p.45). No final de 1997 pouco mais da metade dos municípios brasileiros 
se encontrava enquadrada em algum tipo de gestão previsto pelo SUS.  

 No que se refere ao atendimento às populações rurais merece destaque a criação do 
Programa de Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que 
buscam reforçar o atendimento à população mais pobre, realizando ações educativas e de 
atendimento básico, sobretudo na zona rural. Verifica-se entre 1996 e 2000 um crescimento 
expressivo destes programas: número de equipes de saúde a campo passou de 2.000 para 
7.981, o número de agentes de saúde de 34.000 para 128.000 e a população beneficiária de 
22 milhões para 60 milhões (Draibe, 2000, p. 47). 

 A pressão das organizações sociais rurais visando a implantação e o controle social 
sobre o SUS tem sido constante, sendo exercida sobretudo através dos Conselhos 
Municipais de Saúde que vem se configurando, ainda que com deficiências, enquanto um 
instrumento de gestão compartilhada do sistema. O reforço à participação dos 
trabalhadores rurais nestes conselhos tem sido uma bandeira permanente tanto do 
movimento sindical como das demais organizações de trabalhadores com atuação na área 
rural.  
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3. O MUNDO RURAL NOS ANOS 90: NOVOS E VELHOS ATORES 

 
 Nas últimas décadas o Brasil vivenciou profundas transformações, não apenas no 
campo econômico, como, também, do ponto de vista político e institucional. Estas mudanças, 
descritas em suas grandes linhas na Parte I deste trabalho, afetaram profundamente as formas 
de organização econômica, social, política, cultural e territorial do mundo rural, 
potencializando a emergência de diferentes atores sociais e impondo novas dinâmicas de 
interação das organizações sociais rurais com o Estado, com o mercado e com o mundo 
urbano. 
 
 É difícil analisar, no entanto, a ação política das organizações sociais que atuam no 
espaço agrário brasileiro, unicamente com base em determinações de natureza macro-
estrutural. O processo de luta e organização das populações rurais ocorrido no país no período 
mais recente tem se traduzido, na prática, na afirmação de um conjunto heterogêneo de 
identidades políticas e sociais, cada uma delas portadora de uma historicidade própria, que não 
pode ser reduzida a uma única dimensão espaço-temporal, articulando o local e o global, a 
história incorporada ao projeto futuro. O ajuste estrutural da economia, as transformações do 
aparato institucional do Estado e as mudanças ocorridas no âmbito das políticas públicas 
fazem parte, sem dúvida, de um grande cenário no qual se movem estes diferentes atores 
sociais. Estes processos serão vivenciados, no entanto, de uma forma distinta, por cada um 
destes agentes. 
 
 Isso não impede, no entanto, que se possa demarcar, do ponto de vista cronológico, 
grandes períodos conjunturais capazes de servir enquanto referência na interpretação das 
trajetórias específicas percorridas pelas diferentes organizações sociais rurais, aqui 
sintetizados em quatro diferentes fases.  
 
! A primeira delas se inicia no final da década de 1970 e se estende até 1985, ou 

seja, o primeiro ano da Nova República. Corresponde a um período de retomada da 
lutas sociais no campo, não apenas da luta pela terra mas, também, das lutas dos 
atingidos por barragens, das mulheres trabalhadoras rurais, dos agricultores familiares 
no campo da política agrícola, dos povos indígenas e de outros segmentos da 
população rural. As contradições geradas pelo processo de modernização da 
agricultura fazem emergir, nesse período, uma multiplicidade de identidades, que 
surgem como o resultado de um conjunto extremamente heterogêneo de trajetórias 
sociais de exclusão. A Igreja Católica, particularmente aqueles setores vinculados à 
Teologia da Libertação, com destaque para a Comissão Pastoral da Terra, 
desempenhará um papel chave no apoio a estas lutas e em sua articulação em uma 
escala nacional. Trata-se também de um período de revitalização da estrutura sindical 
oficial, que irá desempenhar um papel importante na luta pela reforma agrária e na 
afirmação dos direitos dos trabalhadores rurais. As lutas específicas destas diferentes 
organizações e movimentos encontram-se, neste período, estreitamente vinculadas ao 
processo de redemocratização política do país, processo este que mobilizou um campo 
bastante amplo de alianças na sociedade civil, no interior do aparelho do Estado e no 
mundo da produção. 
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! Com o início do governo Sarney, em 1985, inicia-se uma segunda fase, que irá se 
estender até o final dos anos 80. A luta das organizações sociais rurais terá, como caixa 
de ressonância, a Assembléia Nacional Constituinte. Propostas populares serão 
apresentadas no campo da reforma agrária, da política agrícola, dos direitos sociais e dos 
direitos das mulheres, mobilizando amplos segmentos da população. Neste período já se 
tornam visíveis alguns retrocessos políticos no que se refere ao direito de cidadania das 
populações rurais, sobretudo em relação à questão agrária. O período será também 
marcado pela afirmação da identidade política e da autonomia organizativa de 
movimentos sociais surgidos no período anterior. O Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o Novo Sindicalismo, 
entre outros, passam a se estruturar enquanto organizações, com graus diferenciados de 
autonomia em relação ao Estado e às pastorais da  Igreja Católica. O final dos anos 80 
será marcado por um relativo esgotamento deste ciclo de mobilizações, encerrando-se 
com a derrota de Luís Inácio Lula da Siva nas eleições presidenciais de 1989, apoiado 
pela grande maioria das organizações de trabalhadores do campo, e a eleição de 
Fernando Collor de Mello. 

 
! Do final dos anos 80 ao início do Governo Fernando Henrique Cardoso – Os 

primeiros anos da década de 90 foram caracterizados, de uma maneira geral, como um 
momento de refluxo do processo de mobilização popular ocorrido na década de 80. A 
conjuntura econômica adversa, marcada por sucessivos planos de estabilização, 
associada a um relativo fechamento dos espaços de interlocução existentes entre 
governo e sociedade civil, forçou as organizações rurais a reverem suas estratégias de 
luta, redimensionando suas agendas. Verifica-se um relativo esgotamento das ações 
reivindicativas características dos anos 80. A luta no campo das políticas públicas torna-
se extremamente complexa, exigindo das organizações uma crescente capacidade de 
elaboração e formulação. O processo de liberalização da economia irá avançar, sem que 
seja estabelecido nenhum tipo de negociação mais efetiva com as organizações de 
trabalhadores do campo e populações extrativistas, em que pese seu esforço no sentido 
de intervir em determinadas arenas políticas, como, por exemplo, nos fóruns de decisão 
envolvendo o Mercosul. Remontam a esse período os primeiros esforços no sentido da 
formulação de um "projeto alternativo de desenvolvimento para o campo", 
particularmente no âmbito do movimento sindical rural. 

 
! O Governo Fernando Henrique Cardoso – Durante o Governo Fernando Henrique 

Cardoso as organizações sociais rurais tiveram que fazer frente aos impactos negativos 
gerados pelo processo de liberalização da economia, processo esse que provocou uma 
profunda fragilização econômica de sua base social. As políticas compensatórias 
implementadas pelo governo não conseguiram reverter de uma forma mais significativa 
a deterioração das condições de vida das populações rurais. A interlocução das 
organizações sociais do campo com o Estado passa a se estabelecer cada vez mais em 
torno de programas específicos e, cada vez menos, em função de questões relacionadas à 
macro-política. Verifica-se uma ofensiva forte do governo no sentido de desgastar 
politicamente algumas organizações, particularmente o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra. A questão da reforma agrária será tratada cada vez mais enquanto 
uma questão a ser equacionada através do mercado, com o apoio de políticas 
compensatórias e, cada vez menos, enquanto uma questão produtiva. A competição 
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existente entre as diferentes organizações neste período irá dificultar a realização de 
intervenções conjuntas, visando enfrentar de uma forma mais efetiva o projeto 
governamental. Esta quarta fase se encerra em 2002 com a campanha presidencial e a 
eleição do candidato da Frente Popular Luís Inácio Lula da Silva, que teve, como base 
importante de sustentação, grande parte das organizações sociais rurais mencionadas 
neste estudo 

 
Esta trajetória histórica, que se inicia na segunda metade da década de 70 e se estende 

até o final do Governo Fernando Henrique, foi caracterizada pelo surgimento de todo um 
conjunto de novas organizações no meio rural, que irão coexistir, no cenário político, com 
organizações "tradicionais", formadas no contexto dos anos 60, cujo exemplo mais 
emblemático é a CONTAG.  

  
É justamente esta mescla de novos e velhos atores, com suas semelhanças e 

singularidades, que deverá se constituir enquanto objeto desta segunda parte do trabalho. 
Procurou-se organizar aqui um breve inventário, englobando diferentes organizações sociais 
com atuação no meio rural brasileiro, e descrevendo, ainda que de forma sintética, sua base 
social, seu âmbito de intervenção, suas estratégias de ação e suas agendas políticas. A 
periodização, anteriormente descrita, serviu como um elemento geral de orientação na análise 
da trajetória destes atores sociais, tomados, aqui, no entanto, em sua especificidade. 
 
 O mapeamento apresentado nesta seção procura ilustrar a diversidade hoje existente no 
Brasil no que se refere às organizações sociais de base rural. Optou-se por restringir o trabalho 
ao universo composto pelas organizações de trabalhadores rurais, pelas populações 
extrativistas e, a apenas a título de exemplo, incorporar ao trabalho a análise de uma das 
entidades representativas dos povos indígenas, com atuação na Região Amazônica.   
 

As organizações vinculadas à chamada agricultura patronal não se constituiram 
enquanto um objeto deste inventário, pois isso daria uma dimensão extremamente abrangente 
ao trabalho, impossibilitando um maior aprofundamento das questões relacionadas à estrutura 
e à dinâmica das organizações sociais rurais eleitas enquanto objeto de estudo. Reconhece-se, 
no entanto, o importante papel desempenhado por estas organizações na estruturação dos 
diferentes campos de conflitos que hoje atravessam o Brasil rural. 
 
 O mapa, aqui apresentado, procura contemplar cinco diferentes tipos de organizações:  
 

(i) o movimento sindical dos trabalhadores rurais, incluindo aí tanto a estrutura 
sindical "oficial" como as novas organizações sindicais, que emergem, no Brasil, a 
partir dos anos 80; 

 
(ii) os chamados "movimentos sociais", vistos aqui enquanto organizações autônomas 

que se constróem a partir das lutas protagonizadas por categorias sociais 
específicas, e cuja identidade vai sendo constituida no próprio processo de 
mobilização e organização destes grupos; 

 
(iii) os povos indígenas, representados aqui através do caso exemplar de uma 

organização da Região Amazônica; 
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(iv) as associações e cooperativas, mantendo-se aqui o foco nas organizações mais 

diretamente vinculadas à agricultura familiar; 
 
(v) as redes, que se constituem em um elemento relativamente novo no cenário das 

organizações sociais rurais, abrigando, em seu interior, organizações bastante 
diversas e potencializando, com sua intervenção, a atuação de inúmeras 
organizações de base local. 

 
A descrição que se segue procura dar conta, ainda que com limites, da complexa e 

diversificada trama de organizações sociais hoje existente no meio rural brasileiro. 
 
 
3.1 O Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais 
 
 
3.1.1 Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG 
 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), fundada em 
1963, congrega sindicatos e federações de trabalhadores rurais de todo o Brasil. Segundo 
informações fornecidas pela própria organização, encontravam-se filiados à CONTAG, em 
2003, 25 Federações Estaduais e 3.630 sindicatos de trabalhadores rurais. 

 
A história da entidade tem suas raízes na década de 60, quando se dá a montagem da 

estrutura sindical oficial no meio rural. Participaram do processo de criação da CONTAG 
trabalhadores rurais vinculados à diferentes correntes políticas, incluindo aí a Ação Popular, o 
Partido Comunista e setores ligados à Igreja Católica. 

 
Com o golpe militar de 1964 a recém criada organização sofreria um processo de 

intervenção política. Suas lideranças tornaram-se alvo da repressão desencadeada pelo novo 
regime sobre as organizações de trabalhadores do campo e uma nova diretoria foi nomeada 
por ordem do Ministério do Trabalho. Em 1968, no entanto, realizam-se novas eleições. A 
chapa encabeçada por José Francisco da Silva, liderança sindical oriunda da Região Nordeste 
do Brasil, irá derrotar o interventor, imprimindo uma nova orientação política à Confederação. 

 
A CONTAG estruturou-se, historicamente, nos moldes impostos pela legislação 

trabalhista. No período anterior ao golpe militar, ainda era possível organizar, nos estados e 
municípios, federações e sindicatos diferenciados segundo duas grandes categorias: 
trabalhadores assalariados e pequenos produtores. O regime militar irá instituir, no entanto, no 
meio rural, o sindicato único de base municipal.  

 
Este passará a abrigar, sob uma mesma estrutura, diferentes categorias de 

trabalhadores, incluindo assalariados, rendeiros, possseiros, parceiros e pequenos 
proprietários, genericamente identificados enquanto trabalhadores rurais. O enquadramento 
sindical imposto pelo Estado irá forçar o sindicalismo a atuar enquanto porta-voz de um 
conjunto amplo e extremamente diversificado de trabalhadores, disputando, inclusive, em 
muitos momentos, esta representação com os sindicatos patronais. 
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Na década de 70, com a criação do PRORURAL (Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural), os sindicatos de trabalhadores rurais irão se constituir em uma peça chave 
no processo de implantação dos serviços de saúde e previdência no meio rural, assumindo uma 
série de responsabilidades nesta área através de convênios firmados com órgãos 
governamentais.  

 
Imposição governamental ou tática utilizada pelo movimento como forma de estimular 

a sindicalização e impedir que os recursos destinados à saúde e a previdência ficassem nas 
mãos dos políticos locais, o certo é que estes convênios acabaram por imprimir um viés 
fortemente assistencialista à ação dos sindicatos no plano municipal (Novaes, 1991). 

 
Isso não impediu a CONTAG de jogar um papel extremamente importante no processo 

de redemocratização do país, levantando bandeiras como a reforma agrária e a ampliação dos 
direitos sociais dos trabalhadores rurais e realizando campanhas e greves que mobilizaram 
milhares de assalariados em diferentes regiões do país.  

 
O movimento de crítica ao sindicalismo rural oficial, que emerge no Brasil a partir do 

final da década de 70, e que tem, como um momento importante, a fundação da CUT (Central 
Única dos Trabalhadores), ocorrida  na primeira metade dos anos 80, irá tensionar, no entanto, 
de diferentes maneiras, o sindicalismo "contaguiano", tanto no que se refere às suas bandeiras 
de luta como no que diz respeito às suas relações com o Estado.  

 
A liberdade e autonomia sindical, ratificada pela Conveção 87 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) irá se constituir enquanto uma das principais bandeiras de 
luta deste novo sindicalismo. A existência do sindicato único,  de base municipal, passa a ser 
duramente questionada com o surgimento de Federações de Assalariados e Federações de 
Agricultores Familiares em diferentes estados da federação. Em  1995 a CONTAG irá se filiar 
à CUT, através de um processo de negociação entre as diferentes correntes integrantes do 
movimento sindical de trabalhadores rurais, mantendo, no entanto, em suas grandes linhas, a 
estrutura sindical verticalizada. 

Na década de 90 a atuação da CONTAG dedobrou-se em diferentes frentes de luta: 
reforma agrária, agricultura familiar, assalariados rurais, direitos sociais (saúde, previdência, 
assistência social e educação), gênero e geração e combate ao trabalho infantil e ao trabalho 
escravo (http://www.contag.org.br/principal.php3). 

As mobilizações anuais, de caráter nacional, conhecidas como "Grito da Terra Brasil", 
têm se configurado enquanto um momento importante de negociação da agenda política da 
entidade com o campo governamental e de divulgação de suas reinvindicações.  

Na segunda metade dos anos 90, particularmente a partir de 1995, por decisão do 60 
Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, a entidade passa a concentrar esforços na 
elaboração de um "Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável". Este projeto, 
aprovado em congresso no ano de 1998, terá como ponto de partida uma noção bastante ampla 
de desenvolvimento,  sintetizada no documento da seguinte forma: 
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"O MSTR entende, portanto, que o desenvolvimento deve incluir 
crescimento econômico, justiça, participação social e preservação 
ambiental. Este desenvolvimento deve privilegiar o ser humano na sua 
integralidade, possibilitando a construção da cidadania. Neste caso, as 
questões econômicas têm que estar articuladas às questões sociais, 
culturais, políticas, ambientais e às relações sociais de gênero e raça.. 
(...) Não se alcança este desenvolvimento ou "esta vida melhor" com 
programas de combate à pobreza. É fundamental criar políticas e 
programas voltados para a distribuição de renda." 
(http://www.contag.org.br/). 
  

 Na visão da entidade, a construção deste novo desenvolvimento passa necessariamente 
pela reforma agrária, pelo fortalecimento da agricultura familiar, pela ampliação da oferta de 
emprego e de ocupações produtivas no campo, pelo reforço às políticas sociais e pela 
valorização das mulheres e jovens.  

 
Ainda que iniciativas como o Grito da Terra Brasil e a formulação do Projeto 

Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável representem avanços importantes, o  
sindicalismo de trabalhadores rurais tem passado, nos últimos anos, por uma crise decorrente, 
pelo menos em parte, das transformações econômicas que hoje atingem o mundo rural. 
Pesquisa recente, realizada pelo IBGE, aponta para uma queda ininterrupta da participação dos 
sindicatos de trabalhadores rurais no número total de sindicatos existente no país. A força 
política dos trabalhadores rurais enfraquece-se em uma sociedade crescentemente urbanizada, 
o que limita seu poder de negociação (Ver: http.www.ibge.gov.br) 

 
O processo de liberalização da economia tem impactado negativamente tanto os 

agricultores familiares como os assalariados, fragilizando política, social e economicamente as 
principais categorias que hoje se organizam na CONTAG, afetando, inclusive, as 
possibilidades de sustentação financeira de uma estrutura sindical de abrangência nacional.  

 
Ao mesmo tempo, o esforço por congregar, em uma única entidade, as diferentes 

categorias de trabalhadores rurais faz com que sua ação se desdobre em um espaço 
infinitamente complexo de intervenção, integrando uma multiplicidade de eixos de luta e 
demandando um esforço de representação política permanente junto ao Estado.  

 
O projeto alternativo de desenvolvimento proposto pela CONTAG aponta, por sua vez, 

para a necessidade de um redirecionamento da estratégia de atuação do movimento sindical de 
trabalhadores rurais, combinando a ação na esfera das políticas públicas com uma intervenção 
mais direta no campo da organização da produção. A estrutura sindical oficial tem 
apresentado, no entanto, uma série de dificuldades no sentido de operacionalizar esta nova 
estratégia, redefinindo, na prática, o papel desempenhado pelos sindicatos de trabalhadores 
rurais. Sua atual configuração vem sendo crescentemente tensionada por setores do próprio 
movimento sindical de trabalhadores rurais, ligados favoráveis à quebra da "estrutura oficial", 
com a regionalização da ação sindical e a criação de organizações diferenciadas por categoria. 
Estes mesmo setores tem cobrado da CONTAG, uma postura de maior autonomia em relação 



 114 

às políticas governamentais, como, por exemplo, no que se refere a participação da entidade 
no Conselho Gestor do Programa de Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural. 

 
 

3.1.2. Novas Organizações Sindicais no Campo 
 
A crítica à estrutura sindical oficial tem se materializado, sobretudo no período mais 

recente, no surgimento de formas de organização sindical que fogem ao modelo "contaguiano" 
ancorado no sindicato único, de base municipal, e na estrutura verticalizada e integrada que 
unifica os sindicatos, as federações e a confederação. 

 
Estas experiências, cuja estruturação se inicia já na segunda metade dos anos 80, tem 

se traduzido não apenas no surgimento de sindicatos e federações congregando categorias 
específicas de trabalhadores rurais (assalariados e agricultores familiares) mas, também, em 
iniciativas pioneiras de organização por ramo de produção como o STIAB - Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria do Açúcar e do Álcool da Bahia. 

 
A Constituição aprovada em 1988, embora não tenha propiciado um rompimento 

efetivo com a estrutura sindical corporativista, mantendo não apenas a unicidade sindical mas, 
junto com ela, o imposto sindical e, conseqüentemente, a estrutura confederativa, propiciou, 
no entanto, um certo nível de autonomia e liberdade de organização aos trabalhadores. A 
eliminação do enquadramento sindical através do Ministério do Trabalho e o fim do estatuto 
único propiciaram o surgimento de formas alternativas de organização sindical no meio rural, 
entre as quais podem ser incluídas a Federação dos Empregados Rurais do Estado de São 
Paulo (FERAESP), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul 
(FETRAF-Sul), a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado de São 
Paulo (FAF-SP) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura dos Estados do Pará e do 
Amapá (FETAGRI), que, a partir de 1999, passou a se identificar enquanto uma organização 
da produção familiar rural, fugindo, portanto, ao modelo organizativo oficialmente adotado 
pela CONTAG. 

 
Seria um erro, entretanto, considerar o surgimento destas novas formas de organização 

apenas como sendo o resultado de um embate político entre propostas diferenciadas de 
configuração da estrutura sindical, ou seja, enquanto uma disputa de poder interna ao 
movimento sindical. Os conflitos hoje existentes no campo organizativo refletem, em grande 
medida, as dificuldades enfrentadas pelo sindicalismo oficial no sentido de representar, de 
uma forma efetiva, os interesses das diferentes categorias de trabalhadores do campo. Como 
sugere Medeiros, a progressiva complexificação da divisão social do trabalho decorrente do 
processo de modernização da agricultura, somada aos novos desafios gerados pelo processo de 
democratização política do país, reforçam, a partir do final dos anos 80, a crise do modelo 
contaguiano de condução das lutas, impulsionando a busca de alternativas organizacionais 
(Medeiros, 1989). O surgimento dos diferentes movimentos sociais, que hoje se organizam 
"por fora" da estrutura sindical, incluindo aí o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o 
Movimento dos Atingidos por Barragens, o Movimento dos Pequenos Agricultores refletem, 
em boa medida, as inúmeras limitações enfrentadas pela estrutura sindical oficial no sentido de 
dar conta da diversidade de identidades, interesses e perspectivas políticas hoje presentes no 
universo das lutas sociais no campo no Brasil. 
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Sem desconsiderar aqui a importância assumida por cada uma das experiências 

alternativas de organização sindical de trabalhadores rurais hoje existentes no país, optou-se 
por tratar, com um maior nível de detalhamento, os casos da Federação dos Empregados 
Rurais do Estado de São Paulo (FERAESP) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar da Região Sul (FETRAF-Sul), representando, respectivamente, iniciativas de 
organização específica de trabalhadores assalariados e de agricultores familiares. 

 
3.1.2.1. A Federação dos Empregados Rurais do Estado de São Paulo (FERAESP) 

 
A Federação dos Empregados Rurais do Estado de São Paulo (FERAESP) foi criada 

em 1989, como resultado do processo de luta e organização dos assalariados rurais paulistas 
ocorrido durante a década de 80, particularmente dos setores vinculados à produção de cana-
de-açúcar e da laranja. A FERAESP surge em 1989 como um desdobramento de todo um ciclo 
de mobilizações que teve na greve dos trabalhadores da cana, em Guariba, no ano 1984, um de 
seus pontos culminantes.  

 
Nos anos 80 a produção canavieira viveu no Brasil anos de apogeu, com o advento do 

PROALCOOL (Programa Nacional do Álcool), criado com o objetivo de promover a 
utilização da gasolina por álcool etílico ou etanol nos veículos automotivos. Os pesados 
subsídios direcionados ao setor resultaram em uma expansão sem precedentes das áreas 
destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar na região Nordeste e, principalmente, no Sudeste do 
país. O programa, que, em sua estrutura, favoreceu uma articulação de interesses representada 
pelos usineiros, plantadores de cana, indústrias montadoras de automóveis, entre outros 
setores, possibilitou a consolidação do complexo sucro-alcooleiro  enquanto um complexo 
agroindustrial de grande porte, com o fortalecimento dos segmentos industriais envolvidos 
tanto no fornecimento de insumos como no processamento do álcool e de outros produtos 
derivados da cana.  

 
A consolidação deste setor propiciou também o crescimento de formas temporárias de 

assalariamento às quais se encontra associado todo um conjunto de problemas trabalhistas e 
sociais, incluindo a falta de registro do vínculo empregatício dos trabalhadores em carteira, a 
inexistência de equipamentos de proteção individual, jornadas de trabalho prolongadas (de até 
12 horas diárias), a vigência de condições extremamente precárias de moradia e transporte e o 
desemprego sazonal. Estes assalariados, na sua grande maioria expulsos do campo e residentes 
em pequenas cidades ou na perifieria das grandes cidades, tornaram-se em  São Paulo, na 
década de 80, protagonistas de uma ação sindical de tipo inovador, rompendo com o modelo 
de negociação salarial tradicionalmente adotado pela CONTAG e pelas Federações, 
principalmente nos Estados do Nordeste. 

 
O modelo de campanha salarial implementado pela confederação nas décadas de 70 e 

80 propiciava uma utilização interessante da Lei de Greve (Lei 4.330), fugindo dos dissídios 
coletivos previstos por lei que aconteciam, normalmente, a revelia dos próprios trabalhadores. 
As campanhas salariais da CONTAG eram feitas com mobilização e com greve legal, 
utilizadas enquanto uma forma de pressão durante o julgamento do dissídio da categoria pelo 
Tribunal Regional do Trabalho. Esta forma de atuação, ainda que tenha dado sustentação a 
processos bastante importantes de mobilização, possibilitando a eclosão das maiores 
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mobilizações de trabalhadores rurais desde o golpe militar de 1964, com greves que chegaram 
a paralisar até 240.000 trabalhadores como no caso de Pernambuco, apresentava uma série de 
limites enquanto uma estratégia de luta capaz de assegurar melhores condições de trabalho e 
conquistas salariais efetivas para os trabalhadores do campo.  

 
Dentro desta estratégia a ação sindical encontrava-se fortemente circunscrita aos 

parâmetros impostos pela legislação trabalhista. Assim, segundo as normas estabelecidas pela 
Lei 4.330/1964, também conhecida como Lei de Greve, uma vez julgado o dissídio os 
trabalhadores deveriam acatar a decisão dos tribunais, terminando com a mobilização caso 
esta fosse decretada ilegal. O lugar privilegiado conferido à Justiça do Trabalho enquanto 
fórum de negociação entre os trabalhadores e o patronato rural, colocava à disposição dos 
empregadores toda uma série de instrumentos legais capazes de inviabilizar as conquistas 
obtidas pelos trabalhadores através das mobilizações. A resolução dos conflitos trabalhistas 
pela via judicial limitava ainda o envolvimento sindical dos assalariados temporários, ou 
bóias-frias, pela sua própria condição de trabalhadores sem carteira assinada. Concluídas as 
negociações, o descumprimento por parte dos patrões das cláusulas estabelecidas na Justiça  
tornava-se, muitas vezes, a  regra. 

 
As greves ocorridas em São Paulo, em 1984, e que eclodiram inicialmente a partir do 

município de Guariba, alastrando-se, logo a seguir, por outros municípios da região, 
constituíram-se enquanto um momento de ruptura com a estratégia de luta adotada pela 
CONTAG. O movimento, protagonizado sobretudo pelos trabalhadores volantes ou bóias 
frias, teve, como uma de suas conquistas mais importantes o reconhecimento dos direitos 
trabalhistas desta categoria específica de assalariados. E se até 1984 não existiam campanhas 
específicas para os trabalhadores da cana, estas irão se tornar, a partir de então, parte 
integrante do processo de organização sindical dos trabalhadores rurais paulistas, tendo como 
ênfase, não a realização de dissídios mas a negociação de acordos coletivos para o setor. 

 
O movimento ocorrido em 1984, seguido por uma série de mobilizações sindicais que 

tiveram lugar nos anos subseqüentes, tornou visível uma série de contradições internas ao 
movimento sindical rural paulista.A constituição, em 1989, da FERAESP, enquanto uma 
organização autônoma dos assalariados rurais, paralela à estrutura sindical oficial, constituiu-
se, neste sentido, enquanto um momento importante de afirmação de todo um conjunto de 
estratégias alternativas de organização sindical. 

 
A partir do movimento de Guariba as greves, mesmo quando não planejadas, 

continuaram a pipocar. Em 1987 uma  grande articulação de entidades possibilitou a 
paralisação de 120.000 cortadores de cana em diferentes municípios paulistas. Aprofundam-
se, neste período, as divergências entre a FETAESP (Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de São Paulo) e todo um conjunto de sindicatos de trabalhadores rurais, 
com envolvimento tanto nas lutas dos assalariados como na luta pela terra, identificados, na 
sua maioria, com a proposta sindical da Central Única dos Trabalhadores. Estas divergências 
serão, ao que tudo indica, agravadas pela fraca presença dos assalariados na direção da 
FETAESP, liderada por representantes dos agricultores familiares. Em 1989 58.000 
trabalhadores irão paralisar suas atividades, já sem o respaldo da Federação, sob o comando de 
26 sindicatos da região de Ribeirão Preto. Iniciava-se com isto a organização da FERAESP, 
com a criação de sindicatos específicos de empregados rurais (os SERs) e da Federação, que 
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buscou incorporar, além dos cortadores de cana, operadores de máquinas, mecânicos e 
tratoristas (Silva e Botelho, 1992). 

 
A FERAESP engloba hoje um conjunto de cerca de 40 sindicatos, envolvendo 

assalariados da cana, da laranja e trabalhadores envolvidos na produção de culturas 
diversificadas, incluindo sementes de soja, hortaliças, madeira, entre outras. 

 
No que se refere especificamente ao setor sucro-alcooleiro, setor de fundamental 

importância para os assalariados paulistas, verifica-se, sobretudo a partir do final dos anos 90, 
um intenso processo de desregulamentação, que implicou no desmonte do Instituto do Açúcar 
e do Álcool – IAA, bem como na diminuição do suporte estatal às usinas e destilarias. A crise 
do Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), decorrente, entre outros fatores, de um 
baixo interesse das montadoras de automóveis pela produção deste tipo de veículo, foi 
acompanhada, a partir do final dos anos 90, por superprodução e queda dos preços do álcool e 
do açúcar, tanto no mercado interno como no mercado externo. 

 
A resposta das usinas a esta conjuntura de crise tem sido a reestruturação dos sistemas 

logísticos de transferência da cana-de-açúcar do campo até a unidade industrial, bem como a 
mecanização do plantio e do corte da cana. A melhoria da qualidade do produto, o melhor 
aproveitamento da capacidade instalada e a inovação ao nível dos sistemas de gestão têm se 
constituído enquanto objetivos perseguidos pelas empresas.  

 
Cabe destacar aqui que a cana-de-açúcar é a cultura que concentra a maior demanda de 

mão-de-obra agrícola no Estado de São Paulo, ocupando uma área de 3 milhões de hectares e 
envolvendo entre 250.000 e 350.000 trabalhadores agrícolas e outros 100 mil em sua parte 
industrial. Como aponta o documento  Política para o setor sucroalcooleiro frente à crise: 
uma proposta alternativa para o Estado de São Paulo, (Silva, 1999) encontra-se em 
andamento uma mudança na lógica de acumulação do setor, que deixa de ser extensiva, com 
aumento da produção, da área plantada e da produtividade, e passa a ser intensiva, com 
aumento da produtividade e redução da área cultivada e do volume total produzido. Isto tem 
levado a uma queda do número de trabalhadores, a uma diminuição da área plantada, à 
exclusão de uma grande quantidade de pequenos e médios fornecedores e a um deslocamento 
da atividade canavieira para novas regiões, com destaque para as terras planas do oeste 
paulista. 

 
 As usinas, de um modo geral, têm procurado transferir para os fornecedores os custos 

com o corte, o carregamento e o transporte da cana, tornando inviável a permanência de 
pequenos produtores na atividade. Intensifica-se além disso, no período mais recente, um 
acelerado processo de concentração deste segmento industrial, com a fusão entre diferentes 
usinas e a incorporação de unidades industriais em dificuldades financeiras por usinas 
maiores. Um número restrito de empresas tem conseguido manter seu processo de 
crescimento, em que pese a crise provocada pelo Real e a inexistência de definições 
governamentais no campo da política energética. O investimento em novas tecnologias, a 
redução de custos, o aumento da produtividade e a utilização de eventuais vantagens 
comparativas advindas da desregulamentação do setor tem sido parte da estratégia adotada 
pelas indústrias. 
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Também em São Paulo, o complexo citrícola tem apresentado, sobretudo a partir de 
1992, transformações importantes, com a entrada de novas empresas (incluindo os grupos 
Votorantim e Moreira Sales), a aquisição de subsidiárias nos EUA e uma crescente 
verticalização da produção. O Brasil, que na década de 80 ocupava um lugar importante na 
exportação de suco de laranja para os EUA, perdeu sua posição privilegiada frente às 
importações de suco proveniente do México, membro privilegiado do NAFTA, e o aumento 
da produção na Florida. Os impactos econômicos da crise foram transferidos pelas empresas 
ao segmento agrícola, o que resultou no fim do chamado contrato-padrão, que atralava o preço 
da laranja à cotação do suco no mercado internacional. Este novo ambiente de relações tem 
tido, como um de seus resultados, a exclusão de pequenos e médios citricultores, sobretudo 
nas áreas de produção mais antigas. 

 
No que diz respeito à organização do trabalho assalariado, a reestruturação do setor  

tem se traduzido na disseminação das cooperativas de bóias-frias que passam a se estruturar, a 
partir de 1995, no Norte e no Nordeste do Estado. A queda dos preços da laranja e a difícil 
relação com as empresas processadoras tem incentivado os citricultores a reduzir seus custos, 
cortando gastos no que diz respeito à contratação da mão-de-obra. A alteração do artigo 442 
da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), ocorrida em dezembro de 1994, criou a base 
legal para este movimento de precarização do trabalho (Silva, 1999) 

 
As transformações em curso no que se refere à estruturação dos diferentes complexos 

agroindustriais têm provocado mudanças do ponto de vista da intervenção sindical 
protagonizada pela FERAESP, que vem trabalhando, no período mais recente, com base em 
um estratégia ofensiva de negociação com o patronato rural. Esta tem como instrumento de 
orientação uma pauta permanente de reivindicações, composta por doze itens, que busca 
desatrelar o processo de negociação salarial do cronograma imposto pelo processo legal de 
negociação estabelecido pela Justiça do Trabalho. Esta se desdobra em diferentes níveis, 
incluindo itens como transporte e segurança dos trabalhadores, reajuste salarial, saúde etc. O 
sistema “cinco por um”, defendido pelos empregadores, no qual os assalariados trabalham 
cinco dias e folgam um, perdendo o direito ao descanso dominical, tem sido sistematicamente 
combatido pela entidade em suas negociações com as empresas. No que se refere aos 
desempregados, a política da Federação tem sido a de incentivar o engajamento destes 
trabalhadores na luta pela reforma agrária, possuindo experiências concretas de assentamento 
de trabalhadores assalariados nos municípios que compõe sua base de atuação. 

 
A Federação já tem o seu reconhecimento legal garantido pelo Supremo Tribunal de 

Justiça (STJ), ainda que sua representatividade seja, por vezes, ignorada pelas entidades 
representativas do patronato sucro-alcooleiro.  

 
A aliança com os trabalhadores do setor industrial, incluindo aí os trabalhadores da 

indústria canavieira, os metalúrgicos, os bancários e os assalariados da indústria química, tem 
sido um componente importante da estratégia da Federação, hoje filiada à Central Única dos 
Trabalhadores e a CONTAC-CUT (Confederação dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação, Agroindústrias e Cooperativas de Beneficiamento de Cereais e Indústrias do 
Meio Rural). 
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3.1.2.2 A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (FETRAF-
Sul) 

 
A FETRAF-Sul é uma organização sindical de trabalhadores rurais que congrega 

agricultores familiares nos três Estados do Sul do país. Foi fundada em  março de 2001 por 
setores do movimento sindical rural historicamente vinculados à CUT (Central Única dos 
Trabalhadores).  

 
A criação da Federação é o resultado de toda uma trajetória de luta e organização dos 

agricultores familiares do Sul do país que se inicia na década de 80 com a formação da 
Articulação Sindical Sul, consolidando-se, posteriormente, com a criação, em 1992, do Fórum 
Sul dos Rurais da CUT. 

 
O surgimento da FETRAF vem a reforçar duas tendências importantes que emergem 

no movimento sindical de trabalhadores rurais durante os anos 90.  
 
A primeira delas diz respeito ao surgimento e fortalecimento de novas identidades 

políticas e sociais, neste caso, a de agricultor familiar, em detrimento da identidade genérica 
de trabalhador rural. A Federação estrutura-se enquanto representação política e sindical da 
agricultura familiar da Região Sul. 

 
A segunda tendência aponta para uma potencial quebra da estrutura sindical oficial, 

baseada em um sistema hierárquico constituido pela confederação, pelas federações e pelo 
sindicato único de base municipal, e sua substituição por um sistema mais plural, capaz de dar 
conta das especificidades econômicas, políticas e sociais das diferentes categorias de 
trabalhadores rurais. O surgimento da FETRAF gera, necessariamente, um tensionamento no 
âmbito do sistema CONTAG. A filiação desta nova organização à estrutura da Confederação 
ainda está em debate. 

 
Ainda que as divergências em relação à estrutura sindical oficial tenham marcado a 

história da FETRAF desde seu surgimento, foram as lutas dos anos 90, por um crédito 
diferenciado para agricultura familiar, por linhas emergenciais de crédito para famílias 
atingidas pela estiagem, pela efetiva implantação dos direitos sociais conquistados na 
Constituinte, entre outras, que serviram como motor fundamental para seu surgimento. 

 
No início dos anos 90 estas lutas eram coordenadas pelos Departamentos Estaduais de 

Trabalhadores Rurais e pelo Fórum Sul dos Rurais da CUT, estruturas estas organizadas 
paralelamente à estrutura sindical oficial. Entre 1995 e 1998 verifica-se uma aproximação com 
as Federações da CONTAG, tendo em vista a decisão do movimento sindical cutista de 
disputar a direção da Confederação. A partir de 1997, entretanto, os sindicatos de 
trabalhadores rurais vinculados à CUT retomam paulatinamente sua dinâmica própria de 
organização, com a estruturação da FETRAFESC (Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura Familiar de Santa Catarina), a criação, em 1999, da Frente Sul da Agricultura 
Familiar, a implantação do projeto educacional Terra Solidária e, posteriormente, com  a 
fundação da FETRAF-Sul. 
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A Federação articula, atualmente, cerca de 178 sindicatos de trabalhadores rurais, 
atuando em 240 municípios dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e 
representando uma base social estimada em 300 mil famíliasxxv  tendo como missão:  

 
 

 "(i) construir a visibilidade, identidade e representação da agricultura 
familiar; (ii)   tornar-se efetivamente um ator político e social no 
processo de elaboração e construção de um Projeto Alternativo de 
Desenvolvimento Sustentável e Solidário que considere a agricultura 
familiar como um componente estratégico; (iii) contribuir na ampliação e 
articulação das ações vinculadas à organização da produção, marcando 
presença em toda a cadeia produtiva; (iv) ser um instrumento político de 
potencialização do ator social "agricultura familiar", na disputa de 
espaços na sociedade; (iv) enfrentar e romper o modelo organizativo do 
sindicalismo oficial; (v) superar a pulverização e fragmentação 
organizativa da agricultura familiar". (FETRAF-SUL / CUT. Agricultura 
familiar, desenvolvimento e o novo sindicalismo.) 

 
A entidade procura articular, em sua atuação, a luta no campo das políticas públicas e o 

trabalho local de organização dos agricultores familiares no campo da produção.  
 
Estabelece parcerias com diferentes entidades, incluindo aí as cooperativas do Sistema 

Cre$ol, diferentes ONGs de assessoria técnica, a Comissão Pastoral da Terra do Paraná e a 
Pastoral da Juventude Rural de Santa Catarina. 

 
Em 2002 sua estrutura organizativa era composta pelo Congresso da Agricultura 

Familiar (realizado a cada 3 anos), a Plenária Sindical (anual),  Direção, Direção Executiva, 
Coordenações Regionais, Sindicatos de Trabalhadores da Agricultura Familiar Regionalizados 
ou Coordenações Micro-Regionais (reunindo sindicatos de base municipal) e Conselhos 
Comunitários ou Grupos de Base. 

 
A agenda de lutas desta recém criada organização inclui: (i) política agrícola voltada ao 

fortalecimento da agricultura familiar (crédito, preços mínimos, pesquisa e assistência 
técnica); (ii) políticas sociais (educação voltada aos trabalhadores rurais, saúde, previdência,  
assistência social); (iii) apoio ao cooperativismo de crédito e à agroindústria de base familiar; 
(iv) fortalecimento de iniciativas de produção em nível local. 

 
 

3.2. Os Movimentos Sociais 
 

A partir do final da década de 70 verifica-se a eclosão, no espaço agrário brasileiro, de 
um conjunto amplo e diversificado de lutas sociais, às quais se encontra associado um 
processo de constituição de distintas  identidades. Estas lutas, forjadas, inicialmente, a partir 
de conflitos localizados, irão se constituir, sobretudo a partir dos anos 80, enquanto 

                                                           
xxv . Informações fornecidas pela FETRAF-Sul. Ver: http: www.fetrafsul.org.br 
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movimentos de maior alcance, traduzindo-se no surgimento de diferentes organizações, muitas 
delas com abrangência nacional.  

 
O termo movimento social, sob o ponto de vista da análise sociológica, remete a uma 

categoria analítica específica, que não pode ser reduzida nem a uma inserção específica no 
universo da produção (seringueiro, sem-terra, quebradeira de côco babaçu), nem ao 
surgimento de determinadas estruturas organizativas (Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra, Movimento dos Atingidos por Barragens etc), envolvendo a articulação de um 
conjunto bastante complexo de experiências econômicas, sociais e culturais, cuja existência 
transcende sua mera expressão no campo político-organizativo.  

 
É freqüente na literatura, no entanto, o uso do termo movimento social como forma de 

designar todo um conjunto de organizações sociais rurais, surgidas paralelamente à estrutura 
sindical oficial, e que passam a representar setores específicos da população rural. O recorte 
destas organizações, em termos do público atingido, não se encontra baseado, inicialmente, em 
nenhum tipo de enquadramento proposto legislação, como no caso da categoria "trabalhador 
rural" utilizada pelo sindicalismo oficial, surgindo como uma conseqüência do próprio 
processo de luta.  

 
A utilização, neste trabalho, do termo movimento social, empregado aqui de forma 

descritiva, enquanto um meio para designar um grupo específico de organizações sociais 
rurais, não implica, necessariamente, no reconhecimento de uma dicotomia entre 
"organizações tradicionais", marcadas por um perfil "burocratizado" e nas quais a luta social 
não teria mais a mesma importância, e "novas organizações", estas sim portadoras de uma 
ação política de caráter inovador. A realidade é, na verdade, um pouco mais complexa. Os 
conflitos sociais do mundo rural perpassam, na prática, tanto as novas como as velhas 
organizações. A luta pela terra, a luta dos atingidos por barrangens, a luta dos seringueiros e 
tantas outras, pode se expressar, politicamente, ainda que de forma diferenciada, na ação tanto 
nas "novas" como nas "velhas organizações" sociais rurais. Parece válido, no entanto, 
distinguir, no espaço deste mapeamento, o sindicalismo de trabalhadores rurais, em suas 
diferentes vertentes, das organizações do tipo "movimento" cujo processo de organização se 
encontra fortemente vinculado à identidades e lutas específicas. 

 
 
 

3.2.1 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST 
 

Movimentos sociais de luta pela terra sempre estiveram presentes nos diversos períodos 
da história brasileira, desestruturando-se em momentos políticos mais adversos e ressurgindo 
novamente quando as circunstâncias políticas assim o permitiam. No período mais recente da 
história, o golpe militar de 1964 foi um destes períodos de forte repressão às organizações 
rurais ligadas à luta pela reforma agrária. O único espaço de organização possível nesta época 
eram as Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, movimento pastoral promovido por setores 
progressistas da Igreja Católica na década de sessenta e que antecedeu a criação da Comissão 
Pastoral da Terra – CPT em 1975.  
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Desde a sua criação, a CPT vem tendo um papel chave na luta pela terra, fazendo a 
denúncia das injustiças e perseguições sofridas por trabalhadores rurais e contribuindo na 
organização dos agricultores sem-terra (Poleto et al, 2002). Portanto, transcorridos quase trinta 
anos desde o golpe militar, o tema da reforma agrária continua presente nas agendas das 
diversas organizações que atuam no mundo rural. Foi bandeira levantada já no III Congresso 
da CONTAG realizado em 1979, sendo incorporado também pelas novas organizações 
sindicais que surgiram na última década, período em que também proliferaram pelo país 
inúmeros movimentos sociais de luta pela terra (Tab. 10).   
 
Tab. 10: Organizações sociais rurais/ Movimentos com atuação na luta pela terra no Brasil 

NOME No. estado (s) por região em que a 
organização atua 

Ano de 
início 

Comissão Pastoral da Terra - CPT C.Oeste (1), Nordeste (1) 1975 
Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra – MST 

Sul (3); Sudeste (4); Nordeste(9);  Norte (2), 
C.Oeste (4 + DF); 

1984 

Movimento de Luta pela Terra - MLT Nordeste (1) 1994 
Movimento Sem-Terra do Sul do Mato 
Grosso - MST-SMT 

C.Oeste (1) 1994 

FETAGRI – MS C.Oeste (1) 1996* 
Coordenação de Associação de 
Assentados do Mato Grosso do Sul – 
COAMS 

C.Oeste (1) 1996 

Movimento da Terra - PE / MT Nordeste (1) 1996 
Movimento de Comissões de Luta - 
MCL 

Nordeste (1) 1996 

Central de Associações de Assentados 
e Pequenos Agricultores – CEAPA 

Nordeste (1) 1996 

FEATEMG  Sudeste (1) 1996* 
Movimento Camponês de Corumbiara 
– MCC 

Norte (1) 1996 

Movimento da Libertação dos Sem-
Terra – MLST 

Nordeste (2); Sudeste (2) 1997 

MAST – Movimento dos Agricultores 
Sem Terra 

Sudeste (1) 1998 

Movimento Unificado dos Sem-Terra - 
MUST 

Sudeste (1) 1998 

Fonte: a partir de dados de Fernandes, 2000. 
 

Todavia, pelo protagonismo exercido nas lutas sociais travadas no país nos últimos 
quinze anos e pela sua grande abrangência territorial, o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra – MST, é atualmente uma das principais organizações sociais rurais existentes no 
país. Na década de noventa, o MST teve uma atuação pró-ativa no campo das políticas 
públicas, merecendo, portanto, uma descrição mais detalhada neste estudo.  
 
 
 
 
 



 123 

Gênese e Evolução do MST 
 
O MST tem sua origem no Sul do Brasil, a partir de conflitos fundiários enfrentados por 

agricultores sem-terra no Estado do Rio Grande do Sul no final da década de setenta. Nesta 
época, a falta de políticas agrárias efetivas levou a multiplicação das ocupações de terras e ao 
acirramento dos conflitos envolvendo proprietários rurais, a população sem-terra e o próprio 
Estado. Sensibilizada pelas dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais, a CPT 
organizou em 1982 um encontro reunindo trabalhadores envolvidos em conflitos de terra de 
16 estados brasileiros, representando todas as regiões do país. Este encontro permitiu que 
lideranças dos trabalhadores se articulassem para, em janeiro de 1984, realizar  em Cascavel, 
Estado do Paraná, o Encontro Nacional dos Sem-Terra. Neste encontro foram definidos os 
princípios do MST, criando-se as condições para ampliar sua abrangência para além da Região 
Sul.  
 

Em janeiro de 1985, cerca de 1500 delegados representando todos os estados 
brasileiros reuniram-se em Curitiba, Estado do Paraná, para realizar o I Congresso Nacional 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O Congresso foi o marco oficial de criação do MST, 
resultando na constituição de uma coordenação nacional com representantes dos 12 Estados 
nos quais o Movimento já estava organizado. Desde a sua criação, o MST ampliou sua atuação 
para quase todos os Estados brasileiros, adequando suas estratégias às especificidades de cada 
momento político.  
 

Ao descrever a formação dos assentamentos rurais no Rio Grande do Sul, Navarro 
(1999) identificou três períodos principais na história do MST:  

 
(i) 1978-1985: Período preparatório de constituição do Movimento, ainda restrito à 

região Sul do país, com forte intermediação de agentes pastorais da Igreja. A 
vigência do regime do militar limita as ações de confronto e a negociação com 
governos estaduais é uma das estratégias de luta. 

(ii) 1986-1993: O início do período democrático e a ausência de ações 
governamentais efetivas fazem das ocupações a principal estratégia de luta. 
Fortalecimento da organicidade do Movimento, passando a uma atuação mais 
autônoma e independente dos demais setores que contribuíram na sua formação 
(Igreja, Movimento Sindical). Transfere a sede da Direção Nacional para a 
região Sudeste (São Paulo), facilitando a expansão do Movimento para outras 
regiões do país. O  crescimento do número de assentamentos coloca novos 
desafios na agenda do Movimento: a viabilização da produção e 
comercialização. Neste período há também um crescimento da violência no 
campo em função da milícia privada criada por setores reacionários à reforma 
agrária organizados na União Democrática Ruralista – UDR.  

(iii) 1994 em diante em diante: Há um acirramento da violência, com os massacres 
de trabalhadores sem-terra na região Norte do país (Corumbiara em 1995 e 
Eldorado de Carajás em 1996). O MST amplia suas alianças com outros setores 
da sociedade. Há também um aprofundamento dos problemas de gestão nos 
assentamentos. 
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Estrutura Organizativa do MST 
 
Atualmente, o MST está organizado em 23 dos 27 estados brasileiros. Exceção para 

Acre, Amazonas, Roraima e Amapá, estados da região Amazônica em que a luta pela terra tem 
outras características e, portanto, é protagonizada por outros atores sociais descritos em um 
item específico a seguir.  

 
O MST estima que em todo o país participe do Movimento mais de 1,5 milhão de 

pessoas. Para operar com tamanha abrangência, a estrutura organizativa do MST é bastante 
complexa, sendo um dos destaques da organização. A instância organizativa máxima é a 
Direção Nacional, composta por representantes das Direções Estaduais. Nos Estados, a 
organização se subdivide em Regionais, as quais podem ainda subdividir-se em micro-regiões. 
No campo das ações, a organização divide-se em setores que incorporam as atividades 
necessárias para atender as demandas que surgem nas ocupações e assentamentos. São eles:  

 
(i) Frente de massa: responsável pelo trabalho de conscientização e integração da 

população sem-terra ao movimento, bem como a organização das ocupações. 
(ii) Comunicação: relação do MST com imprensa, produção de material de 

propaganda e  informativos do Movimento.     
(iii) Saúde: trata de assegurar formação na área de saúde, incluindo temas como 

doenças sexualmente transmissíveis, formulação de políticas públicas para a saúde 
do trabalhador rural e promoção da fitoterapia. 

(iv) Educação: uma das áreas mais desenvolvidas dentro da organização, sendo objeto 
de trabalho desde o período de acampamento.  

(v) Gênero: envolve cursos, ações que garantam os direitos das mulheres 
trabalhadoras rurais e equidade de gênero 

(vi) Formação: cursos de formação de quadros em áreas do conhecimento relevantes 
para a organização.  

(vii) Sistema Cooperativista dos Assentados: organização da produção e 
comercialização nos assentamentos.  

 
Nas áreas ocupadas, os acampados organizam-se em grupos de 10 famílias e as 

decisões são tomadas em Assembléias gerais, espaço em que se elege a Coordenação do 
Acampamento. Esta é composta por um coordenador geral e pelos responsáveis por cada um 
dos setores. Nos assentamentos, o MST tenta manter o mesmo princípio de organização 
coletiva, estimulando que os assentados formem núcleos de famílias organizadas em  
cooperativas ou associações. A sustentação financeira do MST é feita com a contribuição dos 
próprios assentados e suas cooperativas, apoio da cooperação internacional, recursos próprios 
captados com a venda de publicações e materiais promocionais.  

 
Estratégia de Ação 
 
Desde sua criação, o MST realizou quatro Congressos Nacionais, com um intervalo de 

5 anos cada. As palavras de ordem tiradas em cada Congresso são uma síntese da tônica 
dominante na ação do MST no período que sucedeu cada Congresso.  

 
! I Congresso Nacional – 1985 – Sem Reforma Agrária não há Democracia 
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! II Congresso Nacional – 1990 – Ocupar, resistir, produzir 
! III Congresso Nacional – 1995 – Reforma agrária, uma luta de todos 
! IV Congresso Nacional – 2000 – Brasil sem latifúndio  

 
 

Portanto, no desenvolvimento da organização do MST no Brasil, pode-se identificar 
três eixos dominantes na sua estratégia de ação: (i) ocupação de terras para pressionar pela 
reforma agrária; (ii) organização das cooperativas de produção para viabilização econômica 
dos assentamentos; (iii) ampliação de alianças e inserção em lutas globais.  

 
  

(i) Ocupações de Terra: Estratégia de Luta para Reorganização Fundiária 
 
As ocupações de terra são a principal estratégia utilizada pelo MST para forçar o 

Governo a aplicar o que é previsto na norma constitucional: desapropriação de áreas 
improdutivas para fins sociais de reforma agrária. Segundo dados do Movimento, entre 1990 e  
setembro de 2001, foram realizadas 2194 ocupações de terra com a participação de cerca de 
368 mil famílias (MST, 2002). Observando a distribuição das ocupações nos diferentes anos, 
vê-se que houve um aumento crescente de acampamentos partir de 1995, início do período em 
que as medidas de ajuste foram intensificadas com redução de recursos para desapropriação de 
terra (Fig. 15).  Importante salientar que estes números são referentes apenas às ocupações 
promovidas pelo MST e não incluem outras feitas por outras organizações de luta pela terra.  
 

Fig. 15 : Número total de acampamentos de famílias nas ocupações 
promovidas pelo MST. 
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Como fruto das ocupações, o MST diz que já foram assentadas mais de 350 mil 
famílias, dado que julga confirmar a importância desta estratégia de luta para garantir que a 
reforma agrária seja implementada.  
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(ii) Cooperativas de Produção: A Busca da Viabilização Econômica dos Assentados 
 
A cooperação agrícola foi eleita no I Encontro Nacional dos Assentados realizado em 

1986, como a principal maneira de organizar a produção e comercialização nos assentamentos 
de reforma agrária resultantes das ocupações promovidas pelo MST (CONCRAB, 1998). De 
1986 a 1989, priorizou-se a organização de Associações para gestão de recursos e de projetos 
de produção coletivos. Influenciado pela experiência Cubana e com autonomia das 
cooperativas possibilitada pela Constituição de 1988, o Movimento passou a priorizar a 
organização dos assentados em torno de grandes cooperativas. As primeiras foram criadas em 
assentamentos do Sul do país no ano de 1989, resultando posteriormente na fundação do 
Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA). O Sistema veio com o intuito de integrar as 
diferentes modalidades de cooperação existentes nos assentamentos: associações, grupos 
coletivos, cooperativas de produção e cooperativas de comercialização.  
 

No desenvolvimento do Sistema, foram criadas no âmbito estadual as Cooperativas 
Centrais de Reforma Agrária (CCAs) e no âmbito nacional, congregando todo o sistema, a 
Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária – CONCRAB, criada em 1992. O modelo 
cooperativista da reforma agrária revelou uma certa crise em 1993, resultado das dificuldades 
de gestão e viabilização das cooperativas.  Uma das maneiras de enfrentar a crise foi através 
da criação, neste mesmo ano, de um Curso Técnico de Administração de Cooperativas (TAC), 
o qual, dois anos depois, foi absorvido por uma escola criada pelo Movimento.  

 
Desde a sua criação, a concepção de cooperação agrícola pregada pelo MST passou 

por várias transformações, fruto dos aprendizados propiciados pelas experiências práticas. 
Surgiu pregando os “coletivos de produção” como a forma autêntica e exclusiva de 
cooperação, passando posteriormente a considerar a possibilidade de integrar distintas 
modalidades, uma  vez que poucos assentamentos tiveram êxito na implantação de projetos 
cem por cento coletivos.  
 

Atualmente, há um conjunto de cooperativas consolidadas, incorporando no período 
mais recente a instalação de agroindústrias para agregar maior valor à produção e gerar outras 
opções de emprego no campo. Segundo dados do MST, em abril de 2002 estavam em 
operação 82 cooperativas em assentamentos distribuídos em 14 estados brasileiros. Mais da 
metade das cooperativas concentra-se nas regiões Sul e Sudeste (Fig. 16). Neste conjunto há 
49 Cooperativas de Produção Agropecuária (CPA), com 2299 famílias associadas; 32 
Cooperativas de Prestação de Serviços com 11.174 sócios diretos; duas Cooperativas 
Regionais de Comercialização e três Cooperativas de Crédito com 6521 associados. As 
agroindústrias já totalizam 96 unidades para processamento de frutas, hortaliças, leite e 
derivados, grãos, café, carnes e doces.  
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Fig. 16: Cooperativas de assentamentos da reforma agrária integrantes do 

MST e sua distribuição nas diferentes regiões brasileiras.  
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(iii) Alianças & Inserção em Lutas Globais 
 
Apesar de ser um Movimento que tem como origem uma luta específica – o acesso à 

terra, com o passar do tempo as diretrizes políticas do MST foram sendo ampliadas, 
incorporando outras questões relevantes para as transformações sociais almejadas pelo 
Movimento. Desta forma, a solidariedade com a luta de outros setores “sem” da sociedade 
brasileira passaram a fazer parte das preocupações do Movimento. Em 1997, a marcha 
realizada para a Capital Federal Brasília teve como tema “Marcha Nacional por Emprego, 
Justiça e Reforma Agrária”, fazendo uma alusão entre o tema do desemprego, geralmente 
visto como uma problemática urbana, e a reforma agrária.  

 
O 4o Congresso Nacional realizado no ano 2000, reuniu onze mil participantes e 

reafirmou os compromissos políticos com questões mais amplas como o não pagamento da 
dívida externa,  a solidariedade com lutas de outros povos e a necessidade de ampliar as 
alianças com amplos setores da sociedade. No período mais recente, o MST também 
participou ativamente no plebiscito sobre a  Área de Livre Comércio das Américas – ALCA, 
defendendo a posição contrária à adesão do Brasil ao acordo. O Movimento tem se 
apresentado de forma bastante crítica à liberação de plantas transgênicas no país, estreitando 
suas relações com os setores engajados nas questões ambientais.  
 

Além do âmbito nacional, o MST passou a integrar também redes internacionais de  
organizações camponesas. Faz parte da Coordenadoria Latino-americana de Organizações 
Camponesas – CLOC e da Via Campesina, desfrutando atualmente de grande visibilidade 
internacional. Estas alianças resultaram na fundação de grupos de apoio ao MST em outros 
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países e vinda de voluntários e estudantes estrangeiros para trabalhar e/ou fazer pesquisa nos 
assentamentos.  
 

No âmbito dos assentamentos, o MST desenvolve ações além do campo da produção e 
comercialização. Merecem destaques as atividades na área de educação, área priorizada pelo 
Movimento. A partir da criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 
PRONERA, com recursos do Governo Federal, o MST estabeleceu uma série de convênios 
com Universidades visando a formação de professores que atuam nas escolas do Movimento. 
O convênio celebrado no ano de 1998 com a Universidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, 
viabilizou a formação no nível superior de 60 alunos oriundos do MST. No ano de 2000, mil 
jovens selecionados em assentamentos do MST em todo o país participaram do 2o Curso sobre 
a Realidade Brasileira, realizado na Universidade de Campinas, uma das mais importantes do 
país. Em um outro convenio feito com a Universidade de Brasília e contando com a 
participação de professores de outras quatro Universidades brasileiras, viabilizou a 
organização de um curso de administração de cooperativas para os quadros do MST (Casatti et 
alii, 2000) 
 

Segundo os dados do MST, estudam nas 1800 escolas dos assentamentos 160 mil 
crianças, envolvendo o trabalho de 3900 educadores pagos pelos com recursos dos governos 
municipais e aplicando uma pedagogia própria para as escolas do campo. No programa de 
alfabetização de adultos desenvolvido em parceria com a Unesco e mais 50 Universidades, já 
participaram cerca de 19 mil jovens e adultos assentados. O MST possui uma escola própria, a 
Escola Técnica Josué de Castro, no Rio Grande do Sul, a qual ministra o Curso de Técnico de 
Administração de Cooperativas, curso técnico em Enfermagem, a partir de 2002,  o curso em 
nível médio para militantes do setor de Comunicação. Fruto do seu trabalho na área de 
educação de crianças, jovens e adultos o Movimento recebe eu  1995, uma premiação 
oferecida por um grande banco privado e pela UNICEF a iniciativas inovadoras na área de 
educação.  
 
3.2.2. Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 
 

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) surge, no início dos anos 90, a 
partir de uma articulação entre diferentes experiências de resistência das populações rurais à 
implantação de grandes projetos hidrelétricos e seus impactos negativos sobre as condições de 
vida das populações rurais. No Nordeste, no final dos anos 70, tem-se a construção da Usina 
Hidrelétrica de Sobradinho, no Rio São Francisco, com o deslocamento de um contingente 
populacional de cerca de 70.000 pessoas. A luta dos atingidos nesta região tornar-se-ia ainda 
mais intensa com a construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica. No Sul do país, o início da  
implantação da barragem de Itaipu, e das Usinas de Itá e Machadinho, no Rio Uruguai, 
desencadeariam, também, uma forte resistência, materializando-se, respectivamente, na 
criação da CRABI (PR) e da CRAB (RS) enquanto comissões regionais dos atingidos por 
barragens, mobilizando diferentes segmentos da população atingida (moradores urbanos, 
agricultores, comunidades indígenas etc). No Norte do país, a implantação da hidrelétrica de 
Turucuí também geraria uma forte reação social. 

 
A luta dos atingidos, embora esteja fortemente ancorada em processos concretos de 

expropriação das populações rurais em regiões específicas, tem, como pano de fundo, a 
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discussão da matriz energética implantada no país a partir dos anos 70. As grandes 
hidrelétricas, que surgem a partir de uma complexa articulação de interesses entre o Estado e 
os diferentes segmentos empresariais envolvidos na produção e no consumo da energia 
elétrica, refletem, na prática, uma opção por um modelo energético calcado em projetos de 
grande porte, financiados com capital externo e estruturados a partir de uma lógica de 
"economia de escala", baseada na contrução de grandes centrais. A demanda de energia do 
Sudeste passa a ser, nos marcos desta política, atendida através do aproveitamento hidrelétrico 
de fontes distantes dos centros de consumo, o que explica a implantação de projetos na 
Amazônia e no extremo Sul do país. Mas se, na década de 80, o Estado atuou como árbitro 
entre a "vertente privada" e a "vertente institucional" envolvida na produção de energia, nos 
anos 90 a privatização será a tônica da política governamental para o setor, trazendo novos 
desafios ao processo de luta e organização das populações atingidas (Moraes, 1992). 

 
Verifica-se, ao longo dos anos 80, todo um processo de amadurecimento do 

movimento. As luta pela garantia de indenizações justas e pelo reassentamento das populações 
atingidas irá evoluir para um questionamento do próprio processo de construção das barragens 
e para um confronto com o modelo energético nacional e internacional. Em 1989 será 
realizado o Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens, com a 
participação de experiências de luta em andamento nas diferentes regiões do país. Em março 
de 1991 organiza-se o I Congresso dos Atingidos de todo o Brasil - neste congresso será 
criado o MAB, entendido enquanto um movimento nacional, autônomo e popular. Em 1997, 
em Curitiba-PR, ocorrerá o I Encontro Internacional dos Povos Atingidos por Barragens, que 
contou com representantes dos diferentes continentes. Como um desdobramento desta 
articulação será criada, neste mesmo ano, a Comissão Mundial de Barragens (CMB), ligada ao 
Banco Mundial e contando com a participação de diferentes ONGs. 

 
O MAB procura representar, hoje, um contingente composto por cerca de 1 milhão de 

brasileiros, expulsos de suas terras pela construção de usinas hidrelétricas e visa organizar os 
atingidos, principalmente os agricultores. Encontra-se estruturado a partir de grupos de base (5 
a 10 famílias), coordenações municipais, coordenações regionais (envolvendo os vários 
municípios atingidos por uma mesma barragem) e coordenação nacional (MAB, 2003b). 
Merece destaque seu envolvimento, em alguns Estados, no gerenciamento de processos 
concretos de assentamento de populações atingidas, envolvimento este cujas implicações 
políticas merecem ser discutidas em maior profundidade, tendo em vista suas eventuais 
conseqüências no que se refere à conformação política e organizativa do movimento. 
 

 
3.2.3. Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 

 
O Movimento dos Pequenos Agricultores surge no Sul do Brasil, no final do ano de 

1995 / início do ano de 1996, durante o processo de mobilização dos agricultores familiares 
atingidos pela estiagem ocorrida neste período.  

 
Divergências surgidas na condução deste processo luta deram origem ao surgimento de 

uma nova organização, o MPA, que hoje se encontra em processo de implantação em 
diferentes estados do país.  
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O MPA  se auto-define como "um movimento camponês, político, de classe, autônomo, 
de massa e popular" que tem como objetivo lutar "por uma política agrícola e agrária voltada 
às necessidades dos pequenos agricultores, por crédito subsidiado e seguro agrícola, para a 
produção de alimentos saudáveis e para a construção de um novo projeto de agricultura". 
Reforça também, em seus documentos oficiais, seu compromisso com a transformação da 
sociedade e a luta pelo socialismo (MPA, 2002). 

 
 A luta por um crédito diferenciado para a agricultura familiar tem se constituído 

enquanto uma importante bandeira de luta deste movimento. A organização tem reforçado em 
seu trabalho, no entanto, a visão de que "só pegar crédito não resolve o problema do pequeno 
agricultor" e de que "pouco adianta pegar um custeio no Pronafinho e aplicar tudo em 
sementes das grandes empresas, em adubos químicos, em venenos, em despesas com 
mecanização" (MPA, 2002).  

 
A produção de sementes próprias, o fortalecimento da produção agrícola para o auto-

consumo, o abandono da monocultura e a prática de uma agricultura ecológica tem sido 
apontados pelo Movimento como ações importantes no sentido do fortalecimento da 
agricultura familiar. 

 
O MPA encontra-se organizado através de grupos de base vinculados à uma 

coordenações em nível municipal, estadual e federal. Possui uma direção estadual à qual estão 
ligados coletivos responsáveis por diferentes áreas temáticas. A representação jurídica do 
movimento é feita através de associações responsáveis pela realização de convênios e gestão 
dos recursos da organização.  

 
Em um nível mais amplo o MPA integrado, juntamente com outras organizações, à 

organização internacional denominada Via Campesina 
 
No período mais recente o Movimento iniciou um trabalho visando buscar recursos de 

investimento visando melhorar as condições de moradia dos agricultores.  
 

3.2.4. Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) 
 
A organização das mulheres trabalhadoras rurais possui, hoje, diferentes expressões 

regionais, com graus variados de autonomia tanto em relação à estrutura sindical oficial como 
aos movimentos sociais com atuação na área rural.  

 
Em alguns Estados da federação, como no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a 

organização das mulheres tem se traduzido no surgimento de movimentos de mulheres 
trabalhadoras rurais, que hoje se articulam, em nível nacional, através da ANMTR 
(Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais). Reunimos aqui, a título de 
exemplo, informações relativas ao Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) 
existente Rio Grande do Sul, selecionado em virtude de sua importante expressão 
organizativa, cabendo observar que na metade dos anos 90 este movimento já congregava um 
número aproximado de 25 mil mulheres, configurando-se, portanto, como o mais importante 
movimento da América Latina no que se refere ao número de mulheres envolvidas em sua 
organização (Navarro, 1995). 
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No Rio Grande do Sul, até o final da década de 1980, as mulheres se articulavam "por 

dentro" do movimento sindical e das demais organizações de trabalhadores do campo 
existentes no Estado. É somente no ano de 1989, com a realização da 1a Assembléia Estadual 
do MMTR, que sua organização passará a ganhar uma expressão autônoma. Nos primeiros 
anos da década de 1990 o movimento irá participar, juntamente com as demais organizações 
de trabalhadores rurais, de diferentes mobilizações visando o acesso à terra, ao crédito, à 
saúde, à previdência social, à moradia e melhores condições de vida para a população rural. A 
luta pela regulamentação dos direitos previdenciários estabelecidos pela Constituição de 1988, 
entre eles o salário maternidade, surge, neste período, como uma das principais bandeiras de 
luta do movimento.  

 
Em meados da década de 90 o MMTR irá aprofundar o debate acerca das relações 

sociais de gênero, temática que irá se consolidar no seio da organização sobretudo a partir da 
3a Assembléia Estadual do MMTR, realizada em Passo Fundo, em abril de 1995. O 
documento aprovado neste encontro procura articular os objetivos históricos do MMTR, 
centrados na transformação da sociedade capitalista e na construção de uma nova sociedade, 
com questões específicas do das mulheres, incluindo aí a construção de novas relações sociais 
de gênero. Neste sentido, as bandeiras de luta aprovadas para o período 1995-1997 
envolveram: (i) o fim da discriminação entre homens e mulheres; (ii) a ampliação dos direitos 
sociais (previdência, saúde, educação); (iii) a luta por um projeto de saúde específico para a 
trabalhadora rural; (iv) o fim da violência sobre as mulheres; (v) a realização da reforma 
agrária; (vi) a luta por uma política agrícola diferenciada para a agricultura familiar; (vii) 
atuação no campo da produção (MMTR, 1995). Na IV Assembléia Estadual do MMTR, as 
lutas no campo da política agrícola, agrária, e dos direitos previdenciários retomarão, no 
entanto, sua expressão. 

 
A estrutura organizativa do MMTR é formada pelas seguintes instâncias: Assembléia 

Estadual, Direção Estadual, Executiva Estadual, Direções e Executivas Regionais, Direções 
Municipais e grupos de mulheres nas comunidades, desdobrando-se em cerca de 15 regionais, 
espalhadas nas mais direrentes regiões do Estado. 

 
O movimento tem participado, nos últimos anos, de inúmeras mobilizações, de caráter 

nacional, com destaque para o grande acampamento realizado em Brasília em março de 2000, 
como parte da celebração do 8 de março. A mobilização, promovida pela Articulação 
Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rruasi (ANMTR) teve como objetivo: (i) fortalecer 
programas específicos de saúde da mulher no meio rural; (ii) ser um momento de 
enfrentamento na luta pela saúde pública; (iii) lutar pela previdência pública e universal, 
garantindo os direitos já conquisatados; (iv) fazer um enfrentametno com o projeto neoliberal, 
mostrando a proposta de um projeto popular para o Brasil; (v) servir como espaço de 
intercâmbio e de integração cultural. Um das conquistas da mobilização foi a retirada 
momentânea da pauta de votação do Congresso Nacional a proposta do governo de reforma da 
previdência. 

 
O MMTR encontra-se, hoje, vinculado ao movimento internacional Via Campesina, do 

qual participa juntamente com outros movimentos de trabalhadores do campo como o MST, o 
MAB e o MPA. 
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3.2.5. Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (Quebradeiras) 

 
O MIQCB - Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu nasceu da 

necessidade constatada pelas mulheres quebradeiras de coco Babaçu, da preservação dos 
babaçuais como forma de sobrevivência e reprodução da atividade extrativista.  

 
O movimento foi criado em 1990, passando a se constituir como espaço formal de 

discussão quando, em 1991, realizou o seu 1o Encontro Interestadual, reunindo em São Luis 
do Maranhão, 250 mulheres provenientes dos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. 
(CUT/CONTAG, 1999).  

 
Integram o MIQCB as quebradeiras de coco da Baixada Maranhense, do Vale do 

Mearin e de Imperatriz, no Maranhão, do Bico do Papagaio, no Tocantins, da Palestina no 
Pará e de Esperantina no Piauí. (Almeida, 1995). 

 
As primeiras mobilizações ocorreram em 1991 tendo com ponto principal e inicial da 

organização a luta contra a derrubada das palmeiras provocados pelos latifundiários. 
Paralelamente, se intensificava a discussão sobre a participação das mulheres nos sindicatos de 
trabalhadores rurais, onde sua participação não era permitida, uma vez que eram consideradas 
como dependentes dos maridos. Foi neste contexto que promoveram o lançamento da 
campanha de sindicalização das quebradeiras nos sindicatos rurais (CUT/CONTAG, 1999). 

 
A partir do IIº Encontro, realizado em 1993, enfatizam com mais veemência (i) a luta 

pela desapropriação das áreas de conflitos envolvendo as regiões de babaçuais, com a palavra 
de ordem “babaçu livre” (que consiste em garantir o acesso às palmeiras de babaçu para 
mulheres e crianças extrativistas, mesmo nas propriedades privadas); (ii) a preservação das 
palmeiras; (iii) o fim da violência contra trabalhadores rurais; (iv) o financiamento para 
cooperativas e (v) o assentamento imediato das áreas já desapropriadas e das reservas 
extrativistas (CUT/CONTAG, 1999). 

 
O Movimento sofreu um processo de relativa desarticulação na segunda metade dos 

anos 90, em especial, a partir de 1995, levando-o a ficar focado, sobretudo, nas discussões e 
ações locais. Entre 1998 e 2000, houve um início de rearticulação, estimulado pela discussão 
do projeto ALTECON, ainda hoje em negociação no MMA (ver próximos parágrafos). 
Atualmente, o MIQCB vive um processo de reestruturação, cujo eixo é a possibilidade do 
estabelecimento de política pública federal para o setor. 

 
Em cada uma das regiões onde está organizado, o MIQCB está organizado em espaços 

próprios como a Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do 
Papagaio, ASMUBIP, localizada no extremo norte do Estado do Tocantins ou de grupos 
informais, das secretarias sindicais da mulher, além de cooperativas agroextrativistas e de 
sindicatos e federações sindicais (Almeida, 1995). 

 
O Movimento conta com 24 coordenadoras, quatro por região. Elas são eleitas para 

períodos de três anos, quando ocorrem os encontros gerais do Movimento. 
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O Movimento tem contado ao longo de sua trajetória com importante apoio de 
organizações internacionais, em sua maior parte para o fortalecimento institucional do 
MIQCB. 

 
Em linhas gerais, as reivindicações ou principais linhas de ação do MIQCB têm sido: 

(i) preservação dos babaçuais, (ii) criação de reservas extrativistas, (iii) melhoramento na 
fabricação dos subprodutos do babaçu e sua comercialização (CUT/CONTAG, 1999). 

 
As atuais linhas de ação do movimento foram definidas no 4º Encontro, em setembro 

de 2001, no qual participaram 240 delegadas de seis regiões localizadas em quatro estados. 
São elas (Iório e Teixeira, 2001; MIQCB, 2001). 
:  

(i) Reforma Agrária, permitindo a conquista de terras para as quebradeiras que não 
tem terra; 

(ii) aprovação da “Lei do Babaçu Livre”, garantindo o acesso das mulheres 
quebradeiras de coco Babaçu aos babaçuais;  

(iii) formação e capacitação das mulheres quebradeiras, fortalecendo a organização de 
base do MIQCB;  

(iv) implantação e/ ou continuação de programas de educação de jovens e adultos 
para as áreas de quebradeiras com a metodologia do PRONERA (Programa 
Nacional de Educação em Áreas de Reforma Agrária);  

(v) iniciar o processo para conquistar o “salário entre-safra” para as quebradeiras por 
4 meses;  

(vi) (vi) criação de novas tecnologias e produtos para o aproveitamento sustentável do 
Babaçu;  

(vii) efetivar o programa de prevenção de câncer e DST/AIDs para as comunidades 
rurais;  

(viii) erradicação do trabalho infantil nas Áreas de Babaçu, e  
(ix) garantir a melhoria da renda das famílias de quebradeiras de coco babaçu. 
 
Do ponto de vista das políticas públicas, não existe ainda qualquer plano, programa ou 

projeto destinado especificamente à economia do Babaçu. Um das maiores dificuldades para o 
MIQCB são as alíquotas de importação de óleos vegetais que continuam baixas favorecendo, 
sobretudo, aos países asiáticos que controlam os mercados de óleos como a Malásia e a 
Indonésia (Almeida, 2000)xxvi. 

 
Outro desafio são os governos estaduais, pouco permeáveis ao diálogo sobre 

alternativas para a sustentabilidade das atividades das quebradeiras. No Maranhão, por 
exemplo, existe uma lei estadual que proíbe a derrubada da palmeira (babaçu), a qual, 
denuncia o MIQCB, não é cumprida, não havendo fiscalização. Já existe, por outro lado, lei 

                                                           
xxvi Conforme Almeida (2000, p.33) “As alíquotas de importação do óleo de palmiste, que concorre com o óleo de 
babaçu no governo Collor, foram reduzidas de 18% para 12%. A portaria no 541 do Ministério da Fazenda de 27 
de outubro de 1994, assinada pelo Ministro Ciro Gomes, reduziu para 2% a alíquota ‘ad valorem’ do imposto de 
importação incidente sobre os seguintes óleos vegetais: de palmiste refinado, de colza e de palma em bruto. A 
portaria 201 do Ministério da Fazenda de 10 de agosto de 1995, tendo em vista os compromissos assumidos pelo 
Brasil no Mercosul, mantém os 2% no âmbito da Tarifa Externa Comum (TEC). 
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municipal do “babaçu livre” em quatro cidades na região do babaçu, garantindo o acesso das 
quebradeiras às palmeiras. 

 
Um desafio estratégico do movimento é conseguir reverter as atuais estratégias 

empresariais que enfocam a economia do babaçu a partir de uma ótica estritamente 
economicista, enfatizando as possibilidades de seu uso como matéria-prima para a produção 
de carvão utilizado na siderurgia para a produção de ferro-gusa na região de Carajás, ou 
através de ações associativas estimuladas por indústrias de papel e celulose. Nas atuais 
circunstâncias, tal ótica (empresarial) está se impondo como se política pública fosse, muitas 
vezes encoberta por um discurso de parceria com as trabalhadoras extrativistas (Almeida, 
2000).  

Só muito recentemente, o poder público decidiu interferir nesta situação. Em julho de 
1999, o Ministério do Meio Ambiente criou o Grupo de Trabalho Babaçu, voltado ao 
acompanhamento, formulação e implementação de normas, instrumentos e ações 
socioambientais direcionados às comunidades extrativistas das quebradeiras de coco babaçu. 
Fazem parte do GT, além do MMA, o MIQCB, o CNS e o GTA. Uma das primeiras ações 
propostas foi a realização de um estudo sobre a economia do babaçu, com o apoio do DfID 
(Department for International Development, do governo Britânico). Com base neste estudo, o 
GT do Babaçu está formulando e negociando o Projeto “Alternativas Econômicas Sustentáveis 
para a Erradicação da Pobreza na Região do Babaçu – Regiões Norte e Nordeste” – 
ALTECONxxvii. 
 
3.2.6 Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) 

O CNS - Conselho Nacional dos Seringueiros foi criado em outubro de 1985 a partir 
do I Encontro Nacional dos Seringueiros, que reuniu 130 trabalhadores representantes de 
extrativistas dos estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Pará agrupados em 12 sindicatos e 3 
associações. Foi neste Encontro que surgiu a proposta das RESEX (Reservas Extrativistas) 
(Almeida, 1995).  
 

Sua base social é formado pelos seringueiros e demais trabalhadores extrativistas, 
ribeirinhos e trabalhadores rurais na Amazônia. O CNS está atualmente estruturado em oito 
regionais (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins). 

 
Os principais pontos da agenda do CNS, conforme aprovados no seu V Encontro 

Nacional de 1998, são:  
(i) lutar por uma Reforma Agrária específica para a Amazônia, tendo como base a 

experiência das Reservas e Assentamentos Extrativistas, com garantia da 
participação das populações tradicionais locais no processo de definição da forma 
de Reforma Agrária a ser implantada nas terras que ocupam;  

(ii) lutar por melhores condições de acesso ao crédito, de apoio à produção e 
assistência técnica e à comercialização;  

(iii) fortalecer a organização de base, criando associações de produtores extrativistas, 
estreitando os laços com sindicatos e cooperativas, estimulando a luta das mulheres 

                                                           
xxvii Ver em http://www.mma.gov.br/port/sca/cex/cart6a.html (acessado em 16/02/2003) e em 
http://www.jornaldomeioambiente.com.br/banco_projetos/proj23.asp (acessado em 17/02/2003). 
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e dos jovens, promovendo a ampliação do PPG-7 para todas as áreas de RESEX e 
estimulando a criação de Conselhos de Desenvolvimento Rural nos municípios;  

(iv) lutar pela qualificação da educação oferecida às comunidades exigindo, por 
exemplo, o cumprimento da legislação que garante o ensino fundamental para 
crianças e adolescentes e que as secretarias estaduais e municipais de educação 
assumam efetivamente a educação nas áreas das RESEX e dos PAEs (Projetos de 
Assentamentos Extrativistas);  

(v) lutar para garantir serviços de saúde adequados nas áreas de RESEX, bem como 
desenvolver campanhas sobre saúde preventiva e combater a biopirataria;  

(vi) viabilizar parcerias e trocas de experiências com entidades nacionais e 
internacionais, bem como estabelecer contratos de cooperação com universidades, 
governo e ONGs, e  

(vii) garantir direitos previdenciários já assegurados em lei e lutar para simplificar o 
processo de aposentadoria. 

 
Uma das principais diretrizes do CNS têm sido trabalhar pela formulação de políticas 

públicas para o extrativismo, de forma que sejam desenvolvidas políticas adequadas para os 
principais produtos extrativistas, como borracha, coco babaçu, pesca artesanal e açaí. Também 
é uma das prioridades do CNS mostrar à opinião pública a importância dos trabalhadores 
extrativistas, não necessariamente pelo rendimento econômico que possam gerar, mas sim 
pelo que eles representam como guardiões da floresta. 

 
Apesar das pressões, internas e externas, para se tornar uma organização ambientalista, 

especialmente no início dos anos 90, o CNS manteve-se como uma organização social voltada 
à defesa dos direitos dos seringueiros. O início dos anos 90 foi um período muito difícil para o 
CNS, tanto pela complexidade e divergências dos debates socioambientais em torno da 
UNCED (Rio 92), quanto pelo conflituoso processo interno de substituição de Chico Mendes, 
seu líder histórico assassinado em dezembro de 1988.  

 
Ao longo da década de 90, o CNS teve êxito em sua estratégia para estabelecer alianças 

com o movimento sindical e ambiental na Amazônia, superando muitas resistências: a própria 
CUT (Central Única dos Trabalhadores) que, a princípio, tinha resistências às inovadoras 
propostas dos seringueiros, findou por incorporar a proposta de criação de RESEX nas 
deliberações de seu congresso nacional de 1986. O CNS contou por muitos anos com mais 
apoio fora do Brasil do que do movimento social e ambiental brasileiro. Desde sua origem, o 
CNS tem contado com forte apoio do movimento ambientalista internacional, o que tem sido 
um fator muito importante para o seu desenvolvimento, conforme reconhecido pelo próprio 
CNS (CNS, 1998).  

 
Com a criação das primeiras RESEX no primeiro trimestre de 1990 (governo Collor de 

Mello), o CNS ganhou força e credibilidade, o que favoreceu a ampliação de suas alianças e o 
apoio, no Brasil, às suas propostas socioambientais. 

 
Muitas lideranças do CNS vêm ocupando diversos cargos de representação do GTA em 

várias instâncias do PPG-7. Até a pouco tempo, um dirigente do CNS era o representante do 
GTA na Coordenação do PPG-7. Desde o início do PPG-7, o CNS tem desenvolvido um papel 
fundamental na coordenação do Sub-programa RESEX. O CNS foi ainda o principal 
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articulador, em parceria com as FETAGRIs (federações estaduais de trabalhadores rurais), da 
criação e implementação do Prodex (Programa de Desenvolvimento do Extrativismo) (ver 
http://www.cnsnet.org.br). 

 
 O CNS sofre muitas resistências dos governos federal e estaduais em virtude de 
defender políticas públicas para os produtos da floresta produzidos pelas populações 
extrativistas, quando o setor público tende a ver tais alternativas como uma volta ao passado 
(produção artesanal da borracha, etc.). Exemplo disso foi a dura situação vivida pelos 
seringueiros durante o governo Collor de Mello (1990-92), quando liberou-se a importação da 
borracha vinda do Sudeste Asiático, dentro do ímpeto liberalizante da gestão Collor de Mello, 
o que acarretou prejuízos econômicos e degradação social aos seringueiros. Ao contrário deste 
tipo de ótica, o CNS defende uma visão de que a produção e o consumo de borracha de 
seringais nativos da Amazônia têm importância fundamental na diminuição dos problemas 
econômicos, sociais e ambientais da região (CNS, 1998). 
 
 Não obstante estas resistências a uma política de incentivo à extração da borracha 
nativa, o CNS tem obtido muitas vitórias e avanços em sua trajetória, como por exemplo: (i) 
criação de uma linha de crédito específica para os trabalhadores extrativistas (PRODEX), (ii) 
estabelecimento de subsídios para a produção da borracha, (iii) fornecimento de cestas básicas 
(“ranchos”) na entre-safra para os extrativistas, (iv) criação de novas RESEX, (v) expansão do 
PROCERA (Programa de Apoio à Reforma Agrária) para os assentamentos extrativistas 
(PAEs), (vi) apoio do PPG-7 para várias RESEX, (vii) criação do Programa Amazônia 
Solidária, e (viii) construção de usinas de beneficiamento de borracha (CNS, 1998). 
 
 Apesar destes avanços e dos esforços do CNS, há existe ainda um conjunto de políticas 
públicas federais e regionais apto a viabilizar a produção sustentável da borracha nativa e de 
outros produtos da floresta na Amazônia (Almeida, 1995; Almeida, 2000). 
 
3.3. Povos indígenas 
 
COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
 

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB – foi 
criada em abril de 1989. A COIAB reúne 75 organizações e 165 povos indígenas, 
congregando as principais organizações indígenas sub-regionais, tais como a Cumpir (RO), a 
Uni/Acre, a Foirn, etc. Participam também outros tipos de organizações tais como Vity Cati, 
dos povos Timbira, do sul do Maranhão e Tocantins. Em maio de 2001 a COIAB abrangia 
uma população de mais de 191.000 pessoas.  
 

No final de 2000, a COIAB era composta por 31 regiões, sendo 13 no Amazonas, 2 em 
Roraima, 2 no Amapá, 4 no Pará, 3 no Maranhão, 2 no Tocantins, 3 no Mato Grosso, 2 em 
Rondônia e 1 no Acre. Tal distribuição indica a maior força da COIAB no estado do 
Amazonas onde nasceu. Nestes Estados vivem mais de 200 mil índios representando cerca de 
60% da população indígena brasileira.  
 

A COIAB estrutura-se através de uma assembléia geral que a cada três anos reúne 
delegados das 31 regiões para deliberar sobre o programa de ações e eleger seu conselho 

http://www.cnsnet.org.br)/
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deliberativo e fiscal e sua coordenação executiva composta por um coordenador geral, um 
vice-coordenador, um secretário e um tesoureiro.  
 

Os principais pontos da agenda da organização na década de noventa foram: 
a) Direitos indígenas. 
b) Articulação com as bases 
c) Articulação com o movimento indígena nacional e internacional 
d) Questão de gênero 
e) Educação escolar indígena diferenciada 
f) Saúde indígena 
g) Alternativas econômicas 
h) Acompanhamento, gestão e pressão pela demarcação de terras indígenas: 
i) Articulação interinstitucional: Participação em fóruns, comissões, convênios, eventos, 
articulações e instâncias que tratam de questões de interesse dos povos indígenas, no âmbito 
governamental e não governamental, nacional e internacional. 
j)Alianças e parcerias: Construção de relações, alianças e parcerias com outros movimentos 
sociais, entidade, partidos políticos, meios de comunicação, organismos governamentais 
ONGs, outras organizações indígenas, parlamentares e personalidades. Veja o exemplo dos 
Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDA/PPG-7). 
k) Interculturalidade: Conscientização da sociedade nacional para que valorize e respeite a 
identidade étnica diferenciada, a organização social, costumes, crença, línguas, tradições e 
todas as demais formas de manifestação cultural dos povos indígenas.  
 

Quanto às principais demandas na área de políticas públicas, “no seu relatório 2000, a 
COIAB anuncia que definiu “um novo tipo de relação com o Estado, procurando não apenas 
denunciar, mas estabelecer parcerias. Essa dupla estratégia marca a sua atuação nas principais 
questões que dizem respeito à população indígena da Amazônia: luta contra a biopirataria; 
demarcação das terras indígenas; assistência à saúde; oferta de educação; proteção dos direitos 
humanos; projeto de lei que institui o Estatuto das Sociedades Indígenas e ratificação da 
Convenção 169 da OIT; introdução da preservação da floresta tropical nos Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), previstos pelo Protocolo de Kioto; ações voltadas para a 
sobrevivência e o desenvolvimento econômico das comunidades”.(Leroy J. P. 2002), 
 

Na questão da saúde, embora consciente de que se trata de uma política neoliberal de 
terceirização, a COIAB discutiu com a Funasa (Fundação Nacional de Saúde) a gestão dos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) e assumiu a responsabilidade da gestão do 
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus (que seria, segundo o coordenador da COIAB, 
o único caso de gestão de um projeto pela entidade, sendo assim uma exceção à sua missão de 
articulação). Vale também mencionar a sua ativa participação na discussão da educação 
indígena, em particular no estado de Amazonas, inclusive em relação ao ingresso de 
estudantes indígenas na Universidade e à criação de uma Universidade Indígena. 
 

No plano internacional, a sua intervenção pública dá-se via a Coordenação Indígena da 
Bacia Amazônica – Coica, cuja presidência é atualmente ocupada por uma pessoa do Acre, 
por indicação da COIAB - ou diretamente. Participou assim da Conferência Mundial de 
Direitos Humanos de Viena (1993) e da Conferência contra o Racismo em Durban (2001). A 
COIAB está sendo apoiada por várias agências de ajuda de outros países.   
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A COIAB ocupa assento e/ou participa da indicação de nomes no Conama (Conselho 

Nacional de Meio Ambiente), CNPT (Coordenação Nacional de Populações 
Tradicionais/IBAMA), Comissão de Coordenação Conjunta Brasileira do PPG-7, Proecotur, 
PD/A, PPTAL. No PPTAL, em 2000, estima que a sua participação contribuiu paras 
deslanchar vários processos, em particular a demarcação de duas áreas: do Alto Rio Negro e 
do Vale do Javali, no Alto Solimões. Na implementação do PDPI (Programa de 
Desenvolvimento das Populações Indígenas), exerce um papel central. Além de ter um peso 
preponderante no Conselho, indicou o seu futuro gerente. Além do PPG-7, também se faz 
presente, direta ou indiretamente, no Conselho Interministerial de Saúde Indígena, no 
Conselho Indigenista da FUNAI, no Conselho Nacional de Educação, no Conselho Nacional 
Contra o Racismo (Leroy, 2002). 
 

“ Apesar do Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da 
Amazônia Legal – PPTAL, a demarcação das terras indígenas esbarra na lentidão 
administrativa e nas resistências de vários setores. Segundo a COIAB, em dezembro de 2000, 
54% das Terras Indígenas da Amazônia encontravam-se demarcadas, 33% em via de 
demarcação e 13% nem sequer tinham sido identificadas. Das 154 terras indígenas com 
regularização prevista com recursos do PPTAL, somente 38 tinham sido demarcadas nessa 
data.” (Leroy 2002). 
  

O Estatuto das Sociedades Indígenas fica emperrado por temor – infundado, na opinião 
tanto dos especialistas em assunto indígena quanto das próprias lideranças indígenas - de 
certos setores militares e diplomáticos que o reconhecimento de sociedades indígenas possa 
afetar a integridade do território. O programa Avança Brasil, em particular os projetos de 
pavimentação de estradas, abertura da hidrovia Araguaia-Tocantins, construção das barragens 
hidroelétricas no Tocantins, no Araguaia e no Xingu, expansão das atividades das madeireiras 
e dos produtores de grãos, o gasoduto que vai levar o gás de Urucu a Porto Velho vão exigir 
respostas dos povos indígenas e das suas organizações se não querem ser as primeiras vítimas 
desses projetos desenvolvimentistas” (Leroy 2002).  
  

Um grande desafio: o PDPI 
No relatório de avaliação dos projetos apoiados pela coordenação de agroextrativismo, 

Leroy (2002) destaca que com a experiência do PDA, tanto os agentes do poder público 
quanto as lideranças mais próximas da questão parecem conscientes do desafio e encaminham 
de modo acertado esse novo componente do PPG-7. Estão sendo salientadas as necessidades 
de formação para a gestão e de boa assessoria que o manejo de importantes recursos vai exigir. 
É fundamental salientar outros problemas, já observados com outros grupos sociais. Vão faltar 
técnicos para apoiar esses projetos e os técnicos existentes se mostram pouco preparados para 
orientar projetos agroflorestais e outros apropriados a uma perspectiva de sustentabilidade. A 
lógica capitalista que preside a todo empreendimento econômico é quase que absolutamente 
estranha à lógica de reprodução social dos povos indígenas (como o é em boa parte às outras 
populações rurais e florestais da região). Os projetos que não levarem em conta isso poderão 
gerar enormes frustrações. 
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“Vale notar que o PDPI exerce um importante papel na ampliação do alcance da 
COIAB. As oficinas do PDPI e outros contatos facilitados pelo PDPI permitem à entidade se 
fazer presente junto a aldeias e lideranças que não atingia (Leroy 2002). 
 
3.4. Associativismo e Cooperativismo 
 

A organização do trabalho através de formas associativas, formais ou informais, tem se 
configurado, historicamente, enquanto um instrumento importante na reprodução econômica e 
social das populações rurais. Os mutirões, as parcerias de trabalho, os coletivos de produção, 
as associações de produtores e as cooperativas existem, há muitas décadas, enquanto um 
componente fundamental da vida das comunidades rurais. As transformações decorrentes do 
processo de globalização tem levado a um fortalecimento de diferentes modalidades de 
associativismo e cooperativismo, que se apresentam enquanto uma alternativa de reprodução 
social e econômica para grupos sociais excluídos do mercado de trabalho ou dos circuitos 
convencionais de circulação da produção agrícola ou extrativista. 

 
É nítido, no entanto, o descompasso entre a pluralidade de formas de organização da 

produção,  hoje presentes no meio rural brasileiro, e a estrutura jurídica que hoje fundamenta 
sua organização. A legislação cooperativista brasileira, forjada nos anos 70, impôs uma 
estrutura extremamente rígida de organização das cooperativas, reforçando a intervenção do 
Estado sobre seu processo de organização. Neste mesmo período verifica-se o surgimento, nas 
mais diferentes regiões do país, de um cooperativismo empresarial, que irá se estruturar com o 
apoio da políticas governamentais, constituindo-se enquanto um ator estratégico na 
disseminação do pacote tecnológico da Revolução Verde. A Constituição de 1988 conferiu um 
pouco mais de autonomia à estas entidades, o que não significou, no entanto, uma reversão da 
concentração dos empreendimentos cooperativistas nas mãos dos industriais e dos produtores 
agrícolas mais capitalizados. As associações de produtores, enquanto formato jurídico 
alternativo à cooperativa, apresentam, por seu turno, uma série de limitações jurídicas no que 
se refere à realização de operações comerciais. 

 
Existem, hoje no Brasil, filiadas à Organização das Cooperativas Brasileiras, entidade 

nacional que procura representar os interesses do setor cooperativista, 7.549 cooperativas 
singulares, 76 federações e 13 confederações (dados de dezembro de 2002). Atuam, no setor 
agropecuário, 1.624 cooperativas, com 865.424 cooperados e 105.597 empregados (dados da 
OCB de dezembro de 2002, ver: http/www.ocb.org.br). O crescimento deste setor durante os 
anos 90 pode ser melhor acompanhado através do gráfico abaixo (Fig. 17). 
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Fig. 17: Evolução do número de cooperativas dos principais ramos registradas na OCB desde 
1990 
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Obs.: 1.) de 1990 a 1995 as cooperativas médicas faziam parte do ramo de trabalho. A partir de 1996, elas foram excluídas daquele ramo.         
 2.) Ano 2002 -  As cooperativas de transporte estão inclusas no Ramo Trabalho, apesar de ter sido criado o Ramo Transporte em julho/2001.
Fonte : Núcleo Banco de Dados - elaboração : GETEC/OCB

Fonte: OCB – www.ocb.org.br 
 
 
O gráfico contempla unicamente as cooperativas filiadas à OCB. Como se pode ver, o 

crescimento do número de cooperativas do setor agropecuário foi bastante pequeno durante à 
década, sobretudo se comparado ao aumento do número de cooperativas de trabalho. Em 1998 
o número de pessoas associadas à cooperativas no Brasil não chegava a 3%. 

 
Nos últimos anos é possível identificar, no entanto, um crescimento, ainda que 

numericamente restrito, de diferentes experiências de associativismo e cooperativismo que 
procuram servir de contraponto ao cooperativismo de perfil empresarial. Estas tem atuado na 
produção, processamento e comercialização tanto de produtos agropecuários como da 
produção extrativista, e buscam construir uma relação diferenciada com seus associados, com 
base em formas participativas de gestão. No ano de 2000 o projeto Terra Solidária chegou a 
mapear 410 iniciativas de cooperação agrícola de agricultores familiares localizadas no Sul do 
país, incluindo associações, coletivos de produção, condomínios rurais, grupos informais e 
cooperativas e envolvendo um número total de 21.326 agricultores e agricultoras familiares. 
Um percentual equivalente a 60% destas associações congregava entre 11 e 50 pessoas. 

 
Dados deste tipo parecem apontar para o fato de que estas formas associativas já 

ocupam um lugar bastante importante no que se refere à organização econômica dos 
agricultores familiares. Além do cooperativismo de produção, merece destaque, também, o 
cooperativismo de crédito, merecendo destaque também aqui o Sistema Cresol de 
Cooperativas de Crédito com Interação Solidária Ltda, hoje implantado em diferentes 
municípios do Sul do país. 
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É importante perceber, no entanto, que estas experiências tem se implantado, no geral, 

com um apoio reduzido por parte das políticas do Estado. Ainda que a organização dos 
trabalhadores rurais e das populações extrativistas na esfera da produção venham se 
constituindo, cada vez mais, enquanto uma alternativa às políticas de ajuste estrutural, a 
ampliação destas experiências tem sido freada pela ausência de políticas efetivas de estímulo a 
estas formas de organização, que as tornam extremamente vulneráveis às oscilações do 
mercado e ao processo de concentração capitalista em curso no atual contexto de liberalização 
da economia. 
 
3.5. Redes 
 
 A organização "por rede" é um fenômeno de certa forma recente no contexto das 
organizações sociais rurais. Este formato busca potencializar as múltiplas identidades hoje 
presentes neste universo, conectando entidades às vezes muito diferentes entre si, - ONGs, 
movimentos, associações, cooperativas etc - em torno de temáticas comuns. A arquitetura "em 
rede", com seu formato descentralizado e horizontalizado, possibilita a articulação entre 
experiências de abrangência local ou regional, sem submetê-las a um comando centralizado. 
Este formato será exemplificado aqui através do Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), da 
Rede Projeto Tecnologias Alternativas (Rede PTA) e da Rede Ecovida de Agroecologia. 
 
3.5.1  Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) 

O GTA - GRUPO DE TRABALHO AMAZÔNICO – consiste numa rede de 
organizações sociais e ONGs criada em 1992 como parte do processo de institucionalização 
do PPG-7.  O GTA congrega 487 entidades filiadas, está estruturado em oito estados da 
Amazônia Legal e dividido em 16 Regionais. A missão do GTA é representar as organizações 
filiadas e promover a participação e os interesses da sociedade civil, prioritariamente das 
comunidades de base, no processo de desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Fazem 
parte do GTA movimentos sociais que representam seringueiros, castanheiros, quebradeiras de 
coco, pescadores artesanais, ribeirinhos, comunidades indígenas, pequenos agricultores 
familiares sindicalizados, associados ou cooperados, além de ONGs ambientalistas e/ou que 
defendam o desenvolvimento sustentado da Amazônia.  

 
O GTA é estruturado em várias instâncias de deliberação, nas quais são discutidas as 

propostas e projetos que interessam às entidades da Rede. As instâncias diretivas são: (i) 
Assembléia Nacional - instância máxima de deliberação, que se reúne a cada dois anos, 
formada por delegados escolhidos nas Assembléias Regionais; (ii) Conselho Deliberativo 
Nacional - composto por um representante de cada Regional, reúne-se a cada quatro meses 
para definir as diretrizes de ação do GTA, além de acompanhar o trabalho da Diretoria e da 
Secretaria Executiva Nacional; (iii) Diretoria - representa o GTA e acompanha os trabalhos da 
Secretaria-Executiva, sendo formada por cinco integrantes eleitos por dois anos, e (iv) 
Secretaria- Executiva - operacionaliza as decisões tomadas pelas instâncias superiores. 

 
Os Regionais são fóruns que articulam um conjunto de entidades legalmente 

constituídas (no mínimo dez) que desenvolvem atividades em uma mesma microrregião ou em 
um conjunto de municípios. Os Regionais estão sediados nas capitais e em cidades 
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estrategicamente localizadas na Amazônia Legal, mantendo constante intercâmbio também 
com as instâncias nacionais. Nos 16 Regionais, a estrutura reproduz o esquema nacional com 
Assembléia Regional, Coordenação Regional e Secretaria Executiva Regional (ver 
http://www.gta.org.br). 

 
Os principais pontos da agenda da organização desde sua criação têm sido: (i) 

manutenção de uma rede permanente de intercâmbio de informações relacionadas com a 
execução de atividades direcionadas à defesa dos ecossistemas amazônicos, de forma a 
promover a efetiva defesa da Floresta Amazônica, de sua biodiversidade e de suas populações, 
o que inclui a proposição de Ações Civis Públicas e uso de outros mecanismos jurídicos, e (ii) 
apoio e representação das entidades filiadas e promoção da participação e dos interesses da 
sociedade civil, prioritariamente das comunidades de base, no processo de planejamento, 
monitoramento e execução das políticas de desenvolvimento para a região, em especial, 
através do PPG-7. 

 
O PPG-7 é, sem dúvida, o principal foco da atuação do GTA. É seguido de perto pelo 

acompanhamento de políticas relativas ao agroextrativismo, do CONAMA (Conselho 
Nacional do Meio Ambiente), do Código Florestal, da Agenda 21, do processo de construção 
regional de consensos denominado “Agenda Positiva da Amazônia” e do Programa “Avança 
Brasil”.    

 
Em sua já longa trajetória, o GTA exerceu um papel muito importante na Amazônia, 

destacando-se:  
 
(i) a proposição e desenvolvimento de centenas de pequenos projetos inovadores 

de produção sustentável através do componente PD/A do PPG-7 (Projetos 
Demonstrativos), os quais têm sido, via de regra, avaliados de forma muita 
positiva;  

(ii) o apoio ao processo de fortalecimento das organizações sociais locais e 
regionais e de sua condição de sujeitos do processo de desenvolvimento 
sustentável da região, e  

(iii) a participação em inúmeras instâncias oficiais responsáveis por políticas 
públicas para a região (como, por exemplo, Comissão Coordenadora do PPG-7, 
Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal/MMA, Comissão 
Técnica de Projetos do PD/A, Comissão de Acompanhamento do Projeto 
Reservas Extrativistas (RESEX/PPG-7/CNPT/IBAMA), Comissão de Projetos 
do Sub-programa de Políticas de Recursos Naturais/PPG e Comissão de 
Implementação da Agenda Amazônia 21 (SCA/MMA)). 

 
Não obstante a relevância de sua intervenção sobre as principais políticas públicas com 

impacto sobre a Amazônia e dos seus impactos positivos já mencionados, o GTA tem 
expressado uma avaliação bastante crítica sobre o alcance destes processos, em especial, 
porque (i) as políticas públicas de maior efeito para o desenvolvimento ignoraram as diretrizes 
do PPG-7 e de outros programas ambientais, de tal modo que o planejamento da infra-
estrutura e os instrumentos fiscais, de crédito e do comércio não tiveram nenhum nexo com o 
planejamento das políticas ambientais e sociais; (ii) muitos programas não obtiveram maior 
êxito justamente por não incorporarem significativa participação da sociedade civil; (iii) 

http://www.gta.org.br/
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embora o PPG-7 tenha aberto espaço para a participação e o fortalecimento da sociedade civil, 
isso foi insuficiente para assegurar o efetivo controle social sobre o seu conjunto; (iv) o PPG-7 
não tem conseguido criar mecanismos de apoio institucional de longo prazo para os 
movimentos sociais, capazes de manter a suas estruturas e assegurar condições de 
planejamento e trabalho aos seus quadros para que a sua participação nos projetos estratégicos 
para proteger as florestas seja cada vez maior, mais eficiente e eficazes (GTA/TMA, 1999). 

 
Ademais, dado seu caráter de rede regional e sua peculiar inserção no PPG-7, um 

constante desafio vivido pelo GTA é definir melhor a especificidade de sua atuação frente aos 
movimentos, organizações populares e sindicais e às ONGs da Amazônia, de forma a reduzir 
conflitos e maximizar as sinergias.  

 
Para o GTA, é fundamental que o PPG-7 seja efetivamente um instrumento de proteção 

das populações e dos ecossistemas mais vulneráveis contra os efeitos do modelo de 
desenvolvimento predatório e da globalização na Amazônia. Para tanto, preconizam que a 
implementação de políticas públicas coerentes, consistentes e que viabilizem economicamente 
a permanência das populações tradicionais na floresta e a comercialização dos produtos 
extrativistas sustentáveis, como borracha nativa amazônica, coco babaçu, castanha e a pesca 
artesanal, é a única forma de conservar a floresta amazônica (GTA,1999a; GTA, 1999b; GTA, 
1999c; GTA, 2001). 
 
 
3.5.2 Rede Projeto Tecnologias Alternativas – PTA 
 

No início da década de oitenta, organizações de apoio aos agricultores familiares 
manifestavam uma crescente preocupação quanto aos impactos sociais, econômicos e 
ambientais do modelo tecnológico difundido pela “revolução verde” sobre a agricultura 
brasileira. A partir de um Seminário realizado em 1983 para a discussão desta problemática, 
um grupo de organizações participantes decidiu reunir esforços e atuar conjuntamente na 
sistematização de experiências que apontassem para formas de produção mais sustentáveis. 
Esta iniciativa foi organizada como o Projeto Tecnologias Alternativas, o qual ficou sediado e 
sob a coordenação de uma equipe da organização não-governamental Federação para os 
Órgãos de Assistência Social e Educacional – FASE. 
 

Com o passar do tempo, novas organizações foram aderindo ao  projeto e, em 1990, a 
Rede abrigava 27 organizações não governamentais distribuídas nas regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste do Brasil. Neste mesmo ano, a equipe de coordenação abrigada pela FASE 
organizou-se como uma ONG independente, a qual passou a ser mais um membro da Rede. 
Esta mudança, implicou em uma reestruturação da dinâmica da rede, organizando-se 
coordenações regionais, com rodízio de seus membros na função de coordenação. 

 
A Rede PTA, essencialmente composta por organizações não-governamentais com 

atuação na área de desenvolvimento rural, tornou-se referência nos debates sobre 
agroecologia, dando visibilidade a muitas experiências exitosas desenvolvidas por 
organizações de agricultores familiares em distintas partes do país. Isto conferiu uma certa 
capacidade de influenciar as políticas públicas, trazendo o debate ambiental para o campo da 
agricultura.  
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Atualmente, representantes de ONGs da Rede PTA participam de vários espaços de 

diálogo entre Estado e sociedade civil criados na ultima década, como por exemplo o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentado ligado ao Ministério de 
Desenvolvimento Agrário. Com a internalização do tema agricultura sustentável em alguns 
órgãos  governamentais, foram abertas várias linhas de financiamento que possibilitaram às 
ONGs ampliarem as suas parcerias com o Estado na condução de projetos de desenvolvimento 
rural com um enfoque agroecológico. Atualmente, várias das ONGs da Rede dispõe de 
projetos financiados com fundos administrados pelo Ministério do Meio Ambiente.  

 
Em 2002, ONGs da Rede PTA junto com organizações sindicais, MST e outras Redes 

promoveram o Encontro Nacional de Agroecologia, o qual reuniu 1100 participantes de todas 
as regiões do país, incluindo representantes de entidades sindicais, associações e movimentos 
sociais (agricultores, criadores, pescadores, extrativistas, quilombolas e indígenas); 
profissionais de organizações governamentais e não-governamentais (pesquisadores, 
extensionistas, professores) e estudantes. O Encontro afirmou a defesa da reforma agrária e a 
necessidade de orientar o desenvolvimento rural com ênfase na produção agrícola familiar em 
bases sustentáveis.  
  
 

3.5.3 Rede Ecovida de Agroecologia 

 

A Rede Ecovida de Agroecologia surge em 1999 com o objetivo de reunir, de forma 
cooperada, diferentes organizações ligadas à produção, processamento e comercialização de 
produtos ecológicos. O conceito de produto ecológico defendido no âmbito da rede envolve 
não apenas os parâmetros clássicos da produção orgânica (produtos livres de adubos químicos, 
agrotóxicos e organismos transgênicos), possuindo uma ênfase forte na sustentabilidade da 
atividade agrícola em seu conjunto e na defesa da agricultura familiar. A conservação 
biológica e cultural da biodiversidade agrícola constitui-se, neste sentido, enquanto um 
componente essencial da proposta da Rede. A organização congrega, atualmente, 200 grupos e 
associações de agricultores ecologistas, 20 cooperativas regionais voltadas à produção, 
agroindustrialização e comercialização de produtos ecológicos, 15 cooperativas de 
consumidores e 23 organizações não-governamentais de assessoria em agricultura ecológica. 
A Rede encontra-se organizada nos 3 estados do Sul do país (Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul) com base em 18 núcleos regionais. 

 
Entre os objetivos da Rede Ecovida estão: (i) a promoção e disseminação da 

agroecologia; (ii) o incentivo ao cooperativismo e ao associativismo na produção, 
processamento, comercialização e consumo de produtos ecológicos; (iii) a garantia da 
credibilidade do produto ecológico através de um sistema participativo de certificação e 
geração de credibilidade. A Rede trabalha hoje com uma ampla diversidade de produtos, tanto 
in natura como industrializados. Estes são comercializados através de 120 feiras 
especializadas de produtos ecológicos, lojas de produtos orgânicos, cestas de entrega a 
domicílio, cooperativas de consumidores e supermercados. 
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A proposta desenvolvida pela Ecovida procura servir como um contraponto ao 
mercado convencional de produtos orgânicos, estruturado com base na certificação "por 
terceiros" e voltado, na grande maioria dos casos, para a exportação. A produção, o 
processamento e a comercialização de produtos ecológicos são vistos, aqui, enquanto uma 
alternativa popular de abastecimento alimentar, através da qual busca-se articular a 
viabilização da agricultura familiar, a promoção de um desenvolvimento endógeno e a 
articulação de relações solidárias entre produtores e consumidores. Os princípios estabelecidos 
pela Rede têm, como pressuposto, uma crítica forte ao modelo de desenvolvimento agrícola 
implantado no país através da Revolução Verde e sua revitalização através do pacote 
tecnológico que vem sendo disseminado pelas empresas de biotecnologia. A luta contra a 
liberação comercial das sementes transgênicas tem se constituído, neste sentido, enquanto uma 
bandeira de luta da organização. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III - 
 

AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS RURAIS NO CONTEXTO DO 
AJUSTE: OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
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4. As organizações sociais rurais sob o ajuste: constrangimentos e desafios 
 
4.1. Reforma Agrária: do Acesso a Terra à Viabilização Econômica dos 

Assentamentos 
 

Os indicadores da década de noventa, apresentados e discutidos ao longo deste 
documento, demonstram que as medidas de ajuste aplicadas no Brasil conseguiram 
resolver o fantasma da inflação mas às custas de grandes sacrifícios sociais. Além dos 
impactos diretos sentidos pela população, como, por exemplo, o desemprego e a 
diminuição da renda dos agricultores, o Estado viu-se com possibilidades limitadas de 
operar reformas e ao mesmo tempo resguardar seu papel em áreas consideradas como 
essenciais e de sua responsabilidade. Ademais, o gap social que caracteriza a sociedade 
brasileira, colocou a capacidade do Estado em situação ainda mais diminuta vis-à-vis a 
grandeza das demandas reprimidas de amplos setores da população.  
 

A reforma agrária é uma delas e, como outras áreas de demanda social, apesar de 
avanços quantitativos consideráveis em relação às décadas passadas, as políticas nesta área 
sofreram  o impacto das restrições orçamentárias. Se o Governo conseguiu assentar um 
número significativo de famílias, mesmo que em alguns casos apenas organizando a 
titulação como afirmam aqueles que contestam as cifras oficiais, não foi possível avançar 
no processo de consolidação dos assentamentos. Na verdade, a não consolidação dos 
assentamentos foi uma das principais queixas apresentadas pelos entrevistados para esta 
pesquisa e é, também, uma das principais críticas encontradas na literatura que analisa os 
resultados da reforma agrária no período recente.  
 

Como já discutido anteriormente, a reforma agrária é demanda de todas as 
organizações sociais rurais no campo popular, contando com forte adesão no meio 
acadêmico, em particular na área de ciências agrárias, e de amplos setores da sociedade 
civil organizada solidários com a causa dos agricultores sem-terra. Portanto, frente às 
limitações impostas pelas medidas macroeconômicas e constrangimentos políticos que 
permaneceram na década, as organizações sociais rurais empreenderam uma série de 
esforços para manter a reforma agrária na pauta das prioridades de políticas 
governamentais.  
 

No que diz respeito ao MST observa-se que o Movimento estabeleceu um processo 
aberto de disputa com o Estado, obrigando os governantes a manter um certo dinamismo 
no campo da política agrária, mesmo que muitas vezes num sentido de altercação, 
especialmente nos últimos anos da década. Desta forma, apesar das limitações impostas 
pelo contexto de ajuste, graças à pressão das organizações sociais rurais e, infelizmente, a 
alguns eventos de violência no campo que mancharam a reputação do país, a reforma 
agrária permaneceu no campo das ações do Estado. 

  
Nesta última parte do documento pretende-se, portanto, analisar as ações das 

organizações sociais rurais no campo das políticas agrárias, com uma ênfase naquelas 
desempenhadas pelo MST, face ao ambiente de ajuste e à conduta do Governo neste campo 
das políticas públicas. Considerando que a ação do MST vai além da luta pelo acesso a 
terra, compreendendo também ações que buscam a viabilização dos assentamentos, ou seja, 
a reforma agrária no seu sentido mais amplo, a análise buscará também considerar alguns 
aspectos relacionados às ações do Movimento na negociação de recursos públicos e no 
encaminhamento de questões relacionadas à produção, acesso a crédito e mercados. 
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Importante frisar que não é objeto desta análise a “organização MST” enquanto tal ou 
avaliar a coerência da sua prática frente ao seu projeto político. Este é um debate que tem 
sido motivo de disputas teóricas entre muitos intelectuais brasileiros e que pode ser 
consultado em mais detalhes nas reflexões recentemente publicadas por Carvalho (2002) e 
Navarro (2002a e 2002b), este último reconhecido como um árduo crítico da estrutura 
organizacional do MST. 
 
 
4.1.1 Reforma Agrária: Projetos em Disputa 
 

A estratégia de ocupação do MST surtiu efeitos, tirando o Governo do seu 
imobilismo frente a uma demanda social importante como a reforma agrária. Ainda que a 
ocupação seja interpretada por muitos como um ato de desrespeito à ordem, uma análise da 
legislação brasileira permite constatar que, as desapropriações estão previstas como o 
resultado da intervenção governamental para solucionar situações de tensão criadas devido 
ao não cumprimento da função social da propriedade. Portanto, as ocupações têm sido uma 
estratégia adotada pelo MST e outros movimentos para explicitar a existência deste tipo de 
tensão e assim  chamar o Estado à sua responsabilidade de solução do conflito, 
desapropriando áreas que não cumprem sua função social.  

 
É claro que o conceito de função social é objeto de distintas interpretações por parte 

do Poder Judiciário, instância onde as ações de desapropriação são julgadas. Neste sentido, 
as ocupações de terra acabaram promovendo um amplo debate no meio jurídico e fez 
surgir, dentro do Judiciário, uma corrente de pensamento que passou a apoiar suas decisões 
na  Constituição Federal de 1988, a qual coloca o interesse social acima dos direitos 
individuais de quem detém a posse da terra. Desta forma, não são poucas as decisões 
favoráveis aos sem-terra, confirmando a licitude das ocupações de áreas improdutivas 
(Passos et alii, 2000).  
 

Infelizmente, por ainda predominar dentro do aparato de Estado uma correlação de 
forças que privilegia os interesses de setores contrários a reforma agrária e pela lentidão do 
processo de desapropriação, muitas das ações de ocupação demoraram anos para serem 
atendidas e/ou resultaram em violência contra os sem-terra. A violência em muitos casos, 
contou com a participação ativa de Governos Estaduais, como foi o caso dos conflitos de 
terra no Estado do Paraná, culminando com a condenação do Governo daquele Estado pelo 
júri do Tribunal Internacional dos Crimes do Latifúndio, iniciativa de organizações 
nacionais e internacionais ligadas à defesa de direitos humanos (Anais, 2001).  

 
No entanto, é esperado que a organização da população sem-terra em um 

movimento de massa como o MST ou em ações coletivas apoiadas por outras organizações 
sociais, como as que a CPT conduz na região Nordeste do Brasil, reduzem 
significativamente as possibilidades de violência à pessoa. Individualmente, a fragilidade 
de um sem-terra na luta pelos seus direitos é muito maior do que quando inserido em uma 
organização, especialmente se a organização tem a projeção nacional e internacional que o 
MST desfruta.  

 
Isso permite afirmar que, além de manter uma força de pressão constante para 

garantir a não eliminação da reforma agrária da lista de prioridades governamentais, a 
estratégia de ocupações foi um mecanismo importante para diminuir a violência, 
possibilitando que populações de regiões de contexto político local refratário à reforma 
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agrária pudessem se organizar e lutar por direitos garantidos em leis antigas como o 
Estatuto da Terra e a própria Constituição Federal.  

 
Esta modalidade de pressão que se acirrou a partir de meados da década, obrigou o 

Governo a sair do imobilismo e exercer um papel mais ativo, mas isto não significou uma 
evolução na abertura de espaços de negociação entre movimentos sociais e Governo 
Federal. Estudiosos da relação entre o MST e o Governo estabelecida na última década, 
identificam que após os conflitos violentos no norte do país, o poder público optou por uma 
contra-ofensiva para descredenciar o Movimento, dando um tratamento de organização 
política criminosa e não de um movimento social (Comparato, 2001). Houve períodos em 
que o gabinete da Presidência nomeou inclusive o chefe da Casa Militar do Palácio do 
Planalto para supervisionar todas as ações do MST, mobilizando o serviço de inteligência 
para acompanhar as atividades do Movimento em todo o país.  

 
Com a realização da Marcha à Brasília em abril de 1997, o MST ocupou todos os 

espaços da imprensa e firmou-se como o principal movimento social da década. Foram 
cerca de 1330 agricultores sem-terra que se deslocaram em uma caminhada de 1.300km 
para a Capital Federal, saindo de São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. Em Brasília, 
foram recebidos por uma manifestação de 100 mil pessoas, selando o apoio popular à 
reforma agrária. Analisando o conteúdo de editoriais dos quatro jornais de maior circulação 
no país no período de 1995 a 2000, Comparato (2001) demonstrou que houve um 
crescimento de temas relacionados à reforma agrária com uma alusão direta ao MST, com 
um pico em 1997, ano da Marcha.  

 
Esta ascensão do MST como ator social, obrigou o Governo a rever sua estratégia. 

Portanto, se num primeiro momento o Estado reagiu de forma defensiva às demandas do 
MST, particularmente em momentos de pico de tensão como o massacre de Corumbiara e 
o de Eldorado de Carajás, a partir de 1998 a situação mudou. Alterações na legislação 
criminalizando as ocupações, a criação do Banco da Terra e posteriormente o lançamento 
do Programa de Crédito Fundiário com descentralização das políticas fundiárias colocaram 
o Governo na posição de propositor, exigindo uma reformulação na estratégia do MST e 
provocando, inclusive, cisões no campo dos setores defensores da reforma agrária. 
Importante destacar que, a partir da criação do Ministério de Desenvolvimento Agrário, o 
Governo Federal passou a valer-se de muitas teses desenvolvidas por intelectuais de 
diversas orientações políticas, inclusive do campo da esquerda e que tradicionalmente 
estiveram muito próximos dos movimentos sociais. 

 
O projeto Banco da Terra e o Programa de Crédito Fundiário, criados 

respectivamente em 1998 e 2001 são um dos focos de disputa sobre o tema da reforma 
agrária. Ambos programas  têm sido apresentados pelo Governo como modalidades 
complementares à reforma agrária via desapropriação (MDA, 2002). Os movimentos 
sociais, por sua vez, identificaram nestas propostas um tipo de “reforma agrária de 
mercado”, forjada pela ordem macroeconômica vigente que impele o estado a se 
desresponsabilizar da sua tarefa de mediador das demandas sociais. Portanto, o Estado 
deixa de promover a repartição de terras via a desapropriação, para intermediar o mercado 
de terras. Uma vez que os sem-terra compreendem parcelas da população que se encontram 
no limite extremo da linha de pobreza, é possível esperar uma reduzida capacidade de 
pagamento das famílias, argumento fartamente utilizado e endossado por estudos de 
avaliação de projetos similares que antecederam a criação do Banco da Terra (Vegro et 
alii, 2000).   
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As reações negativas a estas novas propostas de política fundiária suscitaram um 

intenso debate nos últimos anos da década, muitos deles promovidos pelo Núcleo de 
Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD), departamento do Ministério de 
Desenvolvimento Agrário. Apenas no ano de 1998, o Ministério promoveu quatro 
Seminários sobre a questão agrária, envolvendo técnicos do governo, pesquisadores e 
sociedade civil. Um destes seminários, dedicou-se a discutir a sustentabilidade da reforma 
agrária, ocasião em que as teses sobre as novas modalidades de aquisição de terras foram 
amplamente debatidas (Leite et alii, 1998).  

 
Um outro elemento de debate importante na última década foi a discussão sobre o 

lugar da reforma agrária no âmbito das políticas públicas: política social ou política de 
desenvolvimento econômico? Uma das linhas de pensamento atesta que o progresso 
técnico atingido pela agricultura brasileira e a satisfação atual dos níveis de demanda não 
justificam mais a reforma agrária como uma política essencial para o aumento da produção 
agrícola e  conseqüente crescimento econômico (Silva, 1995). Outros setores apoiados em 
teorias que explicam a  vinculação entre combate a pobreza e desenvolvimento econômico 
e a eficiência da agricultura familiar, reforçam a necessidade da reforma agrária não apenas 
como política distributiva, mas também como um instrumento propulsor da economia 
(Veiga, 2000).   

 
Estes debates criaram um certo rearranjo de posições no campo das organizações 

sociais e seus aliados, fazendo com que a discussão sobre projetos de reforma agrária 
deixasse de ser caracterizada apenas como uma bipolaridade entre o projeto do Governo 
versus projeto dos movimentos sociais. Não há dúvidas que as idéias sobre a nova 
configuração do Estado, propaladas pelo ambiente de ajuste, foram um ensejo para as 
discussões que surgiram em torno de qual o melhor projeto de política agrária para o país.  

 
Em relação à finalidade da reforma agrária, a posição majoritária das organizações 

sindicais e movimentos de luta pela terra é de considerar a questão não apenas da 
perspectiva de política social, mas também como um instrumento de distribuição de renda 
e promotor do desenvolvimento econômico. Isso se deve ao fato de que, a discussão sobre 
o papel da reforma agrária traz implícito o debate sobre a relevância da agricultura familiar 
para o desenvolvimento da agricultura, explicitando a existência de diferentes concepções 
de modelo de desenvolvimento. Desta forma, as organizações que atuam no campo da 
agricultura familiar não podem ver a reforma agrária apenas como política social, pois seria 
como negar a si mesma ou assinar o atestado de falência que lhes é imputado por um grupo 
de economistas, dentro e fora do Governo e de diferentes orientações políticas, que não 
vêem lugar para a agricultura de pequena escala no modelo econômico atual.  

 
De toda maneira, no campo de disputas de projetos, a década terminou com uma 

situação mais difusa. O MST manteve sua posição de defesa da reforma agrária via a 
desapropriação de terras como a única maneira de promover uma reestruturação fundiária, 
condenando as novas modalidades inauguradas pelo Banco da Terra e Programa de Crédito 
Fundiário. Além de não serem medidas que alteram a repartição de ativos na sua essência, 
estas novas modalidades foram interpretadas pelo MST como uma forma de o Governo 
desagregar os movimentos sociais de luta pela terra e esvaziar a discussão sobre 
concentração de riqueza subjacente a luta por reforma agrária. Alguns setores, como o 
Fórum Nacional de Reforma Agrária, alinharam-se com o MST nesta posição, mas 
organizações sindicais como a CONTAG aderiram à proposta Governamental, 
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posicionando-se favoravelmente à inclusão do crédito fundiário como uma das 
modalidades de viabilizar o acesso a terra.  
 
 
4.1.2 Assentamentos: o Campo das Negociações Político-econômicas 
 

A viabilização dos assentamentos colocou-se como um desafio para o MST desde o 
início da organização do Movimento, a partir da conquista dos primeiros assentamentos. 
Essa frente exigiu uma estratégia de ação distinta daquela adotada nas lutas pelo acesso a 
terra, dosando pressão de confronto com negociação. Em primeiro lugar, foi necessário 
criar uma personalidade jurídica que permitisse ao Movimento credenciar-se para ter 
acesso a recursos públicos. Desta forma, foi criada a Associação Nacional de Cooperação 
Agrícola – ANCA, a qual passou a realizar convênios e projetos para captação de recursos 
para os assentamentos, buscando tanto recursos públicos como recursos a fundo perdido 
oferecidos por agências de cooperação internacional.  

 
Desde então, a reivindicação de crédito para instalação, infra-estrutura, 

financiamento da produção e estruturação das cooperativas tem sido um dos principais 
campos de negociação do MST. Este esforço, inaugurado com a conquista do Programa 
Especial de Crédito para a Reforma Agrária - PROCERA em 1986, exigiu um amplo leque 
de negociações que não envolveu apenas órgãos da administração direta, mas também a 
relação com parlamentares para garantir apoio político à manutenção e expansão de 
rubricas para a reforma agrária no Orçamento Federal aprovado pelo Congresso, bem como 
negociação com Governos estaduais e municipais. A negociação foi uma via importante, 
mas os atrasos na liberação de recursos aprovados levaram, em várias ocasiões, à adoção 
de medidas de pressão, como a ocupação de bancos e de instalações de órgãos 
governamentais como o INCRA.  

 
Os recursos do PROCERA, ainda que limitados frente à demanda criada pelos 

assentamentos criados no período, foram importantes na viabilização dos assentamentos. 
Estudo sobre o resultado da aplicação  de recursos do PROCERA feito em 1035 
assentamentos de 9 Estados da Federação, apontou esta modalidade de crédito automático 
como um dos instrumentos mais importantes para constituição da base produtiva mínima 
necessária para estruturação da produção nos assentamentos (Buainain et alii, 2000). Os 
resultados demonstraram que foram efetivados gastos com aquisição de equipamentos, 
máquinas e animais, com um perfil de gastos diferenciado entre as regiões analisadas, 
coerente com o padrão tecnológico local. Gado e lavouras permanentes foram identificados 
como as principais formas de acumulação dos assentados. Houve também um aumento do 
patrimônio doméstico, fato observado em todas as regiões analisadas. O estudo também 
constatou que cerca de 40% da produção foi encaminhada através de cooperativas, 
confirmando o papel estratégico que estas organizações podem ter no sentido de permitir 
uma maior inserção no mercado dos beneficiários da reforma agrária. Finalmente, o estudo 
recomendou a reformulação operacional e institucional do Programa para que o mesmo 
pudesse superar obstáculos a uma maior eficiência de resultados e redução da taxa de 
inadimplência.    
 

Todavia, o Governo Federal optou pela extinção do PROCERA em 1998 e os 
assentados passaram a dividir com os demais agricultores familiares linhas de crédito 
dentro de um mesmo programa, o PRONAF. A eliminação da duplicidade de instrumentos, 
o elevado custo administrativo do Programa para o INCRA e a eliminação de privilégios 
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foram alguns dos argumentos que fundamentaram a decisão governamental (MDA, 1998). 
Esta medida foi interpretada pelo MST como mais uma ofensiva do Governo Federal 
contra o Movimento e inserida no conjunto de ações que diminuem a responsabilidade do 
Estado com a reforma agrária.  
 

Em relação às demais organizações sociais, em particular o movimento sindical 
ligado à agricultura familiar, não se observou uma posição de defesa incondicional ao 
PROCERA, uma vez que os próprios agricultores familiares com terra sofrem da falta de 
acesso ao crédito. No caso de minifundistas de regiões pouco integradas às cadeias 
agroindustriais, a situação é muito mais precária que a dos assentados que já se 
beneficiaram do PROCERA e ou desfrutam de melhor situação de barganha por estarem 
organizados em associações ou cooperativas. .  

 
Desta forma, a reivindicação por crédito tem sido, junto com o acesso a terra, um 

dos principais eixos de luta da reforma agrária, ficando bastante prejudicado pelas 
restrições fiscais impostas pela política macroeconômica. Isto exigiu das organizações e 
movimentos sociais em geral um esforço de incorporar na sua lógica e argumentação 
elementos que demonstrassem a eficiência econômica do setor. Em um contexto de 
liberação e desregulamentação dos mercados é preciso mostrar eficiência e viabilidade para 
se justificar enquanto segmento  produtivo digno das políticas governamentais.  

 
Neste aspecto, o MST primou por estimular modelos de cooperação que pudessem 

incorporar alguns benefícios de economia de escala proporcionados pela atividade grupal. 
Pode-se citar como exemplo a aquisição e uso coletivo de máquinas, compras coletivas de 
insumos, comercialização da produção, captação e gestão de recursos financeiros. Na 
primeira fase dos assentamentos, houve um excesso de valorização da coletivização, 
estendendo a lógica de economia de escala não apenas para etapas do processo em que 
reconhecidamente a agricultura familiar tem desvantagens, como a comercialização, mas 
levando também para a produção, área em que não existe necessariamente uma economia 
com ganhos de escala. Estes modelos mostraram-se complexos do ponto de vista de gestão, 
obrigando o MST a rever determinados dogmas e flexibilizar as modalidades de 
cooperação.  
 

Portanto, o que se viu ao longo da década foi um esforço do MST em mostrar que 
os assentados da reforma agrária podem ser eficientes e competitivos. Para isso, o 
Movimento buscou aproveitar de todas as oportunidades, tais como a implantação de 
agroindústrias para a agregação de valor aos produtos, a diferenciação dos produtos da 
reforma agrária com a criação de marcas próprias  e  a construção de projetos de escala. No 
Oeste de Santa Catarina, Sul do Brasil, a COOPEROESTE coloca diretamente no mercado 
a sua marca de leite longa-vida, chegando a importar embalagens dos Estados Unidos com 
a logo-marca do MST diretamente impressa. No ano 2000, a cooperativa COANOL 
sediada no sul do Brasil fornecia mensalmente 360 mil litros de leite para a indústria 
Parmalat. Neste assentamento, um dos mais antigos do MST, além do resfriamento e 
comercialização do leite, a Cooperativa contribui para a sustentação de 364 famílias, 
dispondo de uma sólida infra-estrutura que comporta desde agroindústrias até posto de 
gasolina para abastecimento da frota de veículos e máquinas.    

 
Os exemplos positivos já construídos pelos assentamentos ligados ao MST têm 

conseguido em alguns lugares ampliar o leque de alianças, despertando o interesse de 
governos e empresários locais que vêem na chegada dos assentamentos uma possibilidade 
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de dinamização da economia de pequenos municípios. Estudo de caso sobre o impacto da 
reforma agrária em Município de Abelardo Luz em Santa Catarina demonstrou que a 
criação de assentamentos de reforma agrária na cidade, mesmo com os assentados 
vivenciando todos os problemas comuns à agricultura familiar, contribuiu para a 
sustentação e desenvolvimento de atividades econômicas existentes na cidade (Reydoon et 
al, 2000). Houve um aumento na área cultivada e as áreas improdutivas reduziram-se de 
5% para 0,9%. De 1986 a 1998 foram criados 17 assentamentos envolvendo 1280 famílias, 
as quais passaram a representar  47% da população do município. Conseqüentemente, além 
da dinamização da economia do município, alterou-se a correlação de forças anterior e 
alterando o jogo de disputas políticas.  

 
Portanto, a criação de associações ou cooperativas têm permitido não apenas 

resultados na esfera econômica, como também agregar as famílias em torno de interesses 
comuns e aumentar a capacidade de barganha na negociação política empreendida junto ao 
poder público municipal, estadual e federal. No caso dos assentamentos ligados ao MST, a 
inserção em uma rede, como diz Carvalho (2002), potencializa as ações dos assentados no 
âmbito regional, estadual e nacional como diz Leite (1998), colocando as questões locais 
em uma dimensão mais ampla e “empoderando” os assentados. Devido a fatos como este, 
não é incomum ver candidatos disputando cargos eletivos para vereadores, prefeitos e 
deputados oriundos de assentamentos de reforma agrária. 

 
Um outro aspecto importante a ser considerado é que o processo de reforma de 

Estado, ainda que impulsionado por razões macroeconômicas, na medida em que vêm 
sendo conduzido dentro de um ambiente de construção democrática, trouxe consigo novas 
questões sobre o lugar da sociedade civil e suas relações com o Estado. Teóricos que 
formularam o projeto de reformas aplicado no Brasil sempre foram enfáticos em afirmar 
que “as reformas pressupõe uma maior parceria entre sociedade e Estado” (Pereira, 
1997).  Portanto, esta necessidade de dividir tarefas antes exclusivas do poder público abriu 
um outro campo de parcerias entre MST e Estado, conveniente para ambos. Isto é o que 
ilustra estudo sobre a experiência de cooperação entre ANCA/MST e a Secretaria de 
Educação do Estado do Paraná. O projeto de pesquisa denominado Sociedade Civil e 
Espaços Públicos no Brasil, desenvolvido em 1999 e 2000, teve como dos seis casos 
estudados a relação entre o MST e o Estado, na esfera Federal e Estadual, em torno de 
ações na área de educação (Souza, 2000).  Apesar da ausência de convergência de 
interesses, a autora classificou a experiência como um “ciclo de encontros e desencontros”, 
carregados de conflitos inerentes às relações entre o MST e Estado, mas que não invalidam 
o exercício de contrato entre movimentos sociais e poder público.   

 
O programa Lumiar, voltado a atender as demandas de assistência técnica nos 

assentamentos foi um outro campo de exercício desta parceria. O Programa foi criado por 
demanda do MST e visto, pelo lado do estado, como uma oportunidade de testar a 
descentralização destes serviços através de parcerias com as esferas Estaduais, Municipais 
e sociedade civil. Uma avaliação sobre o programa indica que os resultados variaram entre 
os diferentes  assentamentos, influenciado por uma série de fatores. Houve situações de 
maior cooperação entre o INCRA e assentados e outras em que dominou um ambiente de 
disputa (Marinho et alii, 2000). Os autores identificaram falhas no processo de tomada de 
decisões, muitas vezes centralizado por quem detinha mais poder localmente, em 
detrimento dos princípios participativo-democráticos que nortearam a criação do Programa. 
O isolamento do programa dentro do INCRA, a monopolização político-ideológica na 
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contratação de prestadores e a baixa oferta de recursos, são alguns dos limites 
identificados.  

 
Infelizmente, como no caso da parceria na área da educação citada anteriormente, o 

Programa Lumiar não teve continuidade, explicitando as dificuldades de construir os 
encontros em um contexto não apenas de restrições econômicas, mas principalmente 
altamente dependente de vontade política para que os diálogos ocorram.  
 
  
4.1.3 Desafios para o Futuro 
 

Na década de noventa, apesar de limitações macroeconômicas e políticas, os 
movimentos sociais de luta pela terra conseguiram garantir que a política agrária se 
mantivesse como um campo de ação do Estado. As ações de ocupação de terra e outras 
manifestações públicas deram visibilidade ao tema, colocando a reforma agrária como uma 
das questões centrais nas discussões sobre modelo de desenvolvimento. Novas 
modalidades de aquisição de terras foram apresentadas, suscitando uma série de discussões 
acerca de qual a viabilidade da implantação de crédito fundiário frente às distorções na 
estrutura agrária ainda não resolvidas e à baixa capacidade de pagamento dos potenciais 
beneficiários.  

 
Apesar de toda a mobilização exercida pelas organizações sociais rurais e das 

respostas que o Governo conseguiu dar em número de assentamentos, o país ainda dispõe 
de uma demanda da ordem de pelo menos 4,5 milhões de famílias, equivalente a cerca de 
160 milhões de hectares ao custo de R$96 bilhões (valores de 1998) ou cerca de noventa 
vezes o orçamento do INCRA para aquisição de terras disponibilizado em 1999 (Gasques 
et alii, 1998a). As necessidades de recursos financeiros não se restringem a aquisição de 
terras. Existem inúmeros assentamentos já implantados que ainda não dispõe de infra-
estrutura, a qual também será demanda em outros que venham a ser constituídos. Ademais, 
há os recursos de crédito necessários para viabilizar a constituição da base produtiva 
mínima necessária.  

 
Estudos sobre a sustentabilidade financeira da reforma agrária têm demonstrado 

que a maior parte dos recursos não é diretamente vinculada a rubricas específicas para 
gastos com a política agrária, estando sujeito, antes de tudo, à prioridade política. No 
entanto, como a maior parte destes recursos vem do Tesouro, as possibilidades de execução 
da política agrária ficam subordinadas ao nível de atividade econômica (Gasques et alii, 
1998b).  

 
Desta forma, no contexto de restrição fiscal em que o país se encontra e sem a 

possibilidade de implantar com êxito outras modalidades de arrecadação de terras que se 
apóiem  na capacidade de pagamento dos beneficiários, não há previsões de que, no curto 
prazo, haja mudanças no perfil de relações entre Estado e movimentos sociais no campo da 
política agrária. Mesmo existindo vontade política e havendo uma retração das forças 
ideologicamente contrárias a reforma agrária, a manutenção das restrições impostas pela 
política macroeconômica deixa pouco espaço de manobra para que o Estado possa atender 
em níveis razoáveis as demandas nesta área.   

 
Uma vez assentados, há todos os condicionantes de inserção no mercado que estão 

ainda mais longe do controle dos movimentos sociais. Se a reforma agrária for considerada 
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apenas como política social, é pouco provável que o Estado alcance a coordenação 
necessária entre as ações da política agrária com outros instrumentos de política agrícola e 
econômica, tão necessária para que a inclusão social dos beneficiários da reforma agrária 
realmente ocorra.  

 
Como se não bastassem os desafios financeiros, a reforma agrária ainda permanece 

como um tema de grande sensibilidade política. O ressurgimento de grupos armados 
privados anunciados pela imprensa no início do ano de 2003 deixa dúvidas se novas 
situações de violência não poderão ocorrer em um futuro próximo, exigindo do Estado 
grande capacidade mediadora.  

 
As dificuldades financeiras do Estado e restrições políticas não são novidade para 

as organizações sociais, sendo inerentes ao processo de luta pela terra. No entanto, além 
destes desafios já conhecidos, os movimentos sociais como o MST iniciam a década com 
novos dilemas na busca de viabilização dos assentamentos. Modelos de exploração que 
privilegiaram exclusivamente a produção para o mercado já se mostraram falidos, fazendo 
com o Movimento passasse a incorporar o conceito de soberania alimentar e voltasse a 
insistir na importância estratégica de os assentamentos não sacrificarem a produção de 
alimentos para o abastecimento das famílias em função da produção para o mercado. Um 
outro desafio importante que o Movimento passou a considerar neste início de década, de 
forma retardatária quando comparado com segmentos da agricultura familiar ligados ao 
movimento sindical e populações extrativistas, é a necessidade de repensar o modelo 
tecnológico, buscando formas de produção de maior sustentabilidade ambiental.  
 
 
4.2 As Lutas pelo Fortalecimento da Agricultura Familiar 
 
 A internacionalização da Revolução Verde ocorrida nos anos 70 propiciou uma 
integração diferenciada da população rural brasileira ao processo de modernização do setor 
agrícola, gerando múltiplos efeitos de exclusão social, mas permitindo, ao mesmo tempo, a 
inserção subordinada de alguns segmentos da agricultura familiar à dinâmica do setor 
agroindustrial. 
 

As relações que passam a se estabelecer entre o Estado, o mercado e o setor 
agrícola no Brasil, nos últimos anos, restringiram, no entanto, de uma forma muito 
profunda, as condições de reprodução econômica e social da agricultura familiar nas 
diferentes regiões do país, limitando as possibilidades de sobrevivência inclusive daqueles 
setores mais diretamente vinculados às grandes cadeias produtivas.   

 
Os impactos do ajuste estrutural da economia sobre o desenvolvimento da 

agricultura familiar nas diferentes regiões do país ainda não foram inteiramente 
mensurados. A velocidade das transformações em curso e a grande heterogeneidade de 
situações vivenciadas por este setor produtivo dificultam, em certa medida, uma avaliação 
mais criteriosa das transformações das mudanças ocorridas na última década. 

 
A inexistência de uma política de preços capaz de garantir um mínimo de 

estabilidade à produção agrícola voltada ao mercado interno, o pequeno volume de 
recursos destinado à execução de uma política de crédito diferenciado para os agricultores 
familiares, a falta de medidas compensatórias visando amparar os setores produtivos 
afetados pela implantação do Mercosul, reforçam, entretanto, claramente, a posição de 
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marginalidade da agricultura familiar no conjunto de políticas voltadas ao desenvolvimento 
da agricultura brasileira. 

 
Eventuais vantagens comparativas decorrentes do processo de globalização da 

economia acabam, na prática, sendo apropriadas por outros setores produtivos, melhor 
posicionados do que os agricultores familiares na estrutura das diferentes cadeias 
produtivas que integram o setor agroindustrial.  A exposição da produção de base familiar 
à competição internacional tem contribuído para agravar as disparidades existentes na 
repartição da renda agrícola entre os diferentes agentes econômicos envolvidos na 
produção, processamento e comercialização de alimentos e fibras. 

 
Inúmeros trabalhos de pesquisa, produzidos, sobretudo nos anos 90, tem 

demonstrado a importância da agricultura familiar no contexto da agricultura brasileira. Em 
que pese sua enorme potencialidade enquanto um elemento de promoção do 
desenvolvimento econômico e social é nítido que esta forma de fazer agricultura vem 
perdendo terreno, não apenas para a agricultura patronal, mas também para a produção 
agrícola oriunda de outros países e comercializada no mercado interno. 

 
Esse processo não pode ser interpretado, no entanto, como um efeito inevitável do 

processo de globalização da economia. Reflete também a falta de articulação existente 
entre as tímidas iniciativas de implementação de uma política agrícola diferenciada para a 
agricultura familiar ocorridas nos anos 90 e as opções que vem sendo feitas pelos 
diferentes governos, tanto no campo da política macro-econômica, como no que se refere 
às políticas setoriais para a agricultura. 

 
As políticas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar acabam, desta 

maneira, assumindo o caráter de uma política social, através da qual se busca mitigar os 
impactos do ajuste estrutural da economia, conferindo-lhe, na medida do possível, um 
“rosto humano”.  

 
As organizações representativas dos agricultores familiares têm sistematicamente 

questionado este tipo de formulação, vinculando o fortalecimento da agricultura familiar a 
uma estratégia alternativa de desenvolvimento rural, ancorada na realização de uma 
reforma agrária e na implantação de uma política integrada de fortalecimento deste setor 
produtivo, não apenas em sua dimensão econômica mas, também do ponto de vista social e 
cultural.  

 
Este projeto encontra-se hoje em disputa na sociedade, e sua afirmação enquanto 

um componente de uma agenda política mais ampla tem sido marcada por diferentes tipos 
de tensionamento.  

 
Sem a pretensão de esgotar os limites deste debate, em toda a sua complexidade, 

buscou-se mapear, nesta seção do trabalho, alguns pontos chave que se colocam para as 
organizações de trabalhadores do campo em sua luta pelo fortalecimento da agricultura 
familiar em um cenário de ajuste estrutural da economia.  
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4.2.1 Fortalecimento da Agricultura Familiar: Estratégia Produtiva ou Política de 
Proteção Social? 

 
Parece existir um consenso entre as diferentes organizações de trabalhadores que 

hoje atuam no meio rural de que o fortalecimento da agricultura familiar no Brasil deveria 
se inscrever na agenda pública enquanto parte de uma estratégia mais abrangente de 
desenvolvimento rural.  

 
O Estado é visto, de uma forma geral, como um instrumento fundamental desta 

estratégia de fortalecimento da agricultura familiar, seja em relação ao mercado, seja no 
campo das políticas públicas. 

 
Inúmeros argumentos parecem reforçar uma opção “preferencial” da sociedade pelo 

fortalecimento da produção agrícola de base familiar: (i) sua produtividade por área; (ii) 
sua capacidade de gerar empregos; (iii) seu papel no desenvolvimento das pequenas 
cidades; (iv) sua importância estratégica do ponto de vista da segurança alimentar e 
nutricional do país; (v) sua capacidade de incorporar tecnologias de baixo impacto 
ambiental. 
 

Estas afirmações parecem entrar em contradição, no entanto, com as orientações 
estratégicas adotadas pelo Estado brasileiro nos anos 90: liberalização da economia, 
reforço à produção agrícola de exportação, fragilização dos instrumentos de política 
agrícola, diminuição da capacidade de investimento do setor governamental. 

 
Os documentos produzidos pelos organismos multilaterais de cooperação, como o 

BID e o Banco Mundial, não são necessariamente hostis à agricultura familiar, 
recomendando a implementação de programas de fortalecimento a este setor enquanto uma 
estratégia de alívio à pobreza rural.  Este tipo de abordagem não tem como ênfase, no 
entanto,  a implantação de políticas produtivas, mas, sim, a execução de políticas sociais, 
focalizadas, sobretudo, naqueles segmentos mais pobres da população rural.  

 
A transferência de trabalhadores do setor agrícola, em idade produtiva, para o meio 

urbano, principalmente para o setor de serviços, é vista como um reajuste necessário ao 
processo de reordenamento da economia. Políticas de subsídio à produção agrícola 
familiar, são encaradas, por sua vez, com extrema cautela. 

 
Não se trata aqui, portanto, de criar um ambiente econômico favorável ao 

fortalecimento da agricultura familiar, mas de preparar estes trabalhadores, de diferentes 
formas, para que possam sobreviver no mercado, não necessariamente enquanto produtores 
rurais, mas enquanto assalariados, prestadores de serviços com residência no meio rural e, 
eventualmente, enquanto agricultores. 

 
A disputa entre estas diferentes visões, ou seja, o fortalecimento da agricultura 

familiar enquanto uma estratégia produtiva e o fortalecimento da agricultura enquanto uma 
estratégia de proteção social encontra-se presente inclusive no espaço dos programas de 
política pública, como o PRONAF, o PROGER Rural e os programas de alívio à pobreza 
financiados pelo Banco Mundial, refletindo-se também na própria conformação 
institucional assumida pelo Estado.  
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O Ministério do Desenvolvimento Agrário responsabiliza-se, hoje, grosso modo, 
pelas questões relacionadas reforma agrária e à agricultura familiar. O Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento pela implementação de políticas para o setor 
agrícola. 

 
Alguns dos programas anteriormente mencionados, como, por exemplo, o 

PRONAF, que surgem a partir de demandas colocadas pelas próprias organizações de 
trabalhadores do campo, ainda que tragam inovações importantes em sua concepção, 
acabam, na prática, operando dentro dos estreitos limites estabelecidos pela política macro-
econômica e pela política agrícola do governo, sem conseguir “contaminar”, de uma forma 
mais ampla, as políticas mais gerais de desenvolvimento da agricultura.  

 
Coloca-se, aqui, uma contradição no que diz respeito à interação que as 

organizações de trabalhadores do campo passam a estabelecer com estes programas. Por 
um lado, eles representam, sobretudo no caso do PRONAF, uma conquista concreta dos 
agricultores familiares, traduzindo-se em ganhos monetários (aparentes ou reais, caberia 
aqui discutir) para este grupo de produtores.  

 
Por outro lado, a ênfase que hoje é dada à intervenção política neste campo pode 

acabar limitando a implementação da estratégia mais global destas mesmas organizações, 
que deixam de se enfrentar com uma série de questões estruturais que hoje estão colocadas 
no que diz respeito ao desenvolvimento da agricultura, passando a concentrar sua atuação 
em questões mais pontuais, com avanços limitados do ponto de vista da construção de uma 
estratégia alternativa de desenvolvimento rural. 

 
Ainda que um conjunto mais amplo de questões (política de preços, pesquisa, 

extensão rural, construção de um novo modelo tecnológico) esteja sistematicamente 
presente nas pautas de reivindicações dos movimentos, a luta pelo crédito diferenciado, e 
seu gestionamento em nível local, acaba, na prática, consumindo boa parte dos recursos 
políticos e organizativos destes atores sociais. 

 
 

4.2.2 O “Lugar” da Questão Tecnológica nas Lutas das Organizações Sociais Rurais 
 

 Uma segunda questão que hoje se coloca nas lutas em defesa da agricultura familiar 
diz respeito ao modelo tecnológico que deverá servir como matriz para o projeto de 
desenvolvimento rural defendido pelas organizações de trabalhadores do campo.  
 

A vulnerabilidade da agricultura familiar ao processo de liberalização da economia 
encontra-se estreitamente associada, por um lado, à relação que esta agricultura estabelece 
com seu meio biofísico, por outro, aos níveis de dependência que a mesma acaba 
estabelecendo com diferentes mercados, inclusive com o mercado de insumos.  
 

Sem desconsiderar aqui as variações regionais, extremamente significativas em um 
país de dimensões continentais como o Brasil, é possível identificar, nas últimas décadas, 
um crescente descolamento da atividade agrícola, tanto de sua base natural de recursos 
como de seu entorno social e econômico.   
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O avanço das áreas de monocultura, cuja produção é destinada ao mercado externo, 
é talvez o exemplo mais emblemático deste processo, tal como vem ocorrendo nas áreas de 
cerrado do Centro-Oeste brasileiro.  

 
Mesmo no caso daquelas regiões cujos principais produtos comerciais são 

destinados ao mercado interno, a concorrência com a produção altamente subsidiada 
proveniente de outros países tem forçado os agricultores a uma busca constante pela 
elevação da produtividade e pela obtenção de ganhos de escala.  

 
Nos locais onde a agricultura familiar sobrevive com base em um mix um pouco 

mais diversificado de produtos, combinando a integração às cadeias agroindustriais com a 
produção para o consumo da família, o modelo agrícola dominante tem se mostrado 
extremamente vulnerável, não apenas às oscilações do mercado, mas, também, a riscos 
ambientais (pragas, doenças, variações no regime hídrico etc). 

 
A adesão a um modelo tecnológico alternativo ao pacote disseminado pela 

Revolução Verde, embora presente, com maior ou menor ênfase no discurso das 
organizações sociais de trabalhadores do campo, não tem conseguido se traduzir, na 
prática, em uma luta por políticas públicas capazes de promover a transição rumo a um 
novo modelo tecnológico. A possibilidade de reproduzir no Brasil a “via européia” de 
viabilização familiar, baseada nas chamadas “tecnologias modernas” e em uma forte 
dependência em relação ao mercado de insumos ainda acalenta o sonho de muitos 
agricultores.  

 
Experiências locais bem sucedidas de transição para um novo modelo tecnológico 

tem tido dificuldades em ampliar sua escala, entre outros fatores, pela própria inexistência 
de políticas públicas destinadas a viabilizar este processo. 

 
 Tudo indica, no entanto, que o debate em torno da questão tecnológica deverá se 
ampliar no próximo período. Esta não pode ser reduzida meramente à seus aspectos 
ambientais, ainda que os mesmos sejam de grande relevância, mas possui uma relação 
direta com os níveis de controle dos agricultores sobre suas condições de produção.  
 
4.2.3 Do Local ao Global: a Internacionalização dos Processos de Desenvolvimento 
 

O debate em torno da questão tecnológica encontra-se também associado ao papel a 
ser cumprido pelas organizações sociais rurais na promoção de alternativas de 
desenvolvimento em nível local.  

 
A década de 90 viu surgir, nas diferentes regiões do Brasil, inúmeras formas de 

associativismo e cooperativismo envolvendo agricultores familiares. O surgimento destas 
experiências, com seus avanços e limites, trouxe para o âmbito das organizações de 
trabalhadores do campo uma nova forma de enfrentamento do modelo de agricultura hoje 
dominante no país.  

 
As lutas que hoje se travam no campo da organização da produção tem se revelado, 

entretanto, infinitamente mais complexas do que as lutas reivindicativas no campo das 
políticas públicas, demandando das organizações um conjunto inteiramente novo de 
competências.  
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A viabilização destas experiências depende, entre outras coisas, da sua capacidade 
de inserção no  mercado. E este tem sido um entrave importante no sentido de que estas 
iniciativas ganhem escala, atingindo um número mais amplo de agricultores. 

 
A constituição, em nível local, de toda uma rede de organizações voltadas ao 

fortalecimento da agricultura familiar, não diminui a necessidade da existência de todo um 
conjunto de políticas públicas, de abrangência nacional, capazes de criar um ambiente 
favorável ao desenvolvimento deste setor. 

 
Esta redescoberta da ação local, em suas múltiplas potencialidades, não pode ser 

confundida, portanto, com todo um movimento que vem sendo feito por parte do Estado no 
sentido de delegar à sociedade civil à tarefa de superar, pelos seus próprios esforços 
organizativos, situações históricas de exclusão.  

 
A ampliação das possibilidades de reprodução da agricultura familiar depende do 

fortalecimento de iniciativas locais e da reapropriação por parte das comunidades rurais de 
sua capacidade de definir os rumos os rumos de seu processo de desenvolvimento, mas não 
pode prescindir de uma combinação de políticas de abrangência nacional, voltadas ao 
fortalecimento deste setor produtivo e à inclusão das populações rurais. 

 
Este movimento não se confunde, no entanto, em uma negação do processo de 

internacionalização da economia hoje existente. O que as diferentes experiências de 
associativismo, cooperativismo e desenvolvimento local parecem sugerir é a possibilidade 
de uma integração negociada ao processo de globalização, com ênfase não na “preparação 
dos mais aptos”, para que possam competir no ambiente de uma economia globalizada, 
mas no fortalecimento, em nível local, de um espectro bem mais amplo de circuitos 
mercantis, com diferentes níveis de integração ao mercado internacional, com ênfase, na 
medida do possível, para o abastecimento do mercado local, mas podendo integrar, 
também, um conjunto mais amplo de atividades agrícolas e não-agrícolas. 

 
 
4.2.4 Um Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural: a Construção de um Campo 

de Alianças 
 

Cabem, aqui, por fim, algumas observações acerca da construção de um campo de 
alianças capaz de dar sustentação a um projeto alternativo de desenvolvimento baseado no 
fortalecimento da agricultura familiar. 
 

O Brasil possui uma agricultura patronal forte, que hoje concentra uma parcela 
significativa de recursos - tanto financeiros como naturais - e que possui uma aliança 
bastante forte com setores inseridos no aparelho do Estado.  

 
A reversão desta situação de relativo “privilégio” da agricultura patronal, no sentido 

de uma partilha mais eqüitativa de recursos entre os diferentes grupos de produtores 
implica, necessariamente, na capacidade da agricultura familiar de se afirmar enquanto 
uma alternativa de desenvolvimento capaz de contemplar demandas oriundas de outros 
grupos sociais, que não os próprios agricultores. 

 
Os consumidores urbanos surgem, nesse sentido, enquanto aliados importantes. As 

bases dessa aliança não aparecem hoje de uma forma muito clara nem no discurso, nem na 
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prática concreta das organizações representativas dos agricultores familiares. Questões 
associadas à qualidade dos alimentos e ao fortalecimento da segurança alimentar, no 
campo e na cidade, poderiam ser melhor exploradas.  
 
 Esta integração, no entanto, dificilmente poderá ser explorada, sem uma ampliação 
da “agenda de lutas” da agricultura familiar, de forma a contemplar outras temáticas, como 
a questão ambiental, a questão cultural, a luta pelos direitos dos cidadãos, entre outras. 

 
 

4.3 As Chances do Desenvolvimento com Sustentabilidade na Amazônia 
 
Apresenta-se a seguir uma análise integrada das virtudes e limites dos principais 

programas públicos voltados à Amazônia num contexto de forte ajuste estrutural, e de suas 
inter-relações com a dinâmica dos atores sociais rurais, bem como com a questão da 
sustentabilidade socioambiental na região no período considerado.  
 
4.3.1. A Amazônia como Questão Global: Complexidade e Oportunidades para as 

Populações Extrativistas 
 
 A análise das políticas e programas públicos voltados ao meio ambiente e mais 
especificamente à Amazônia nos anos 90 não deixa dúvidas de que este foi um período 
profícuo em novas iniciativas e dinâmicas sociais, conforme evidenciado na seção 2.3. O 
conjunto dos programas aqui considerados evidencia com clareza (i) o número, a 
diversidade e o caráter inovador das iniciativas, (ii) seu compromisso efetivo com a 
promoção do desenvolvimento sustentável, (iii) sua significação em termos de resultados 
socioambientais concretos, (iv) o amplo e fundamental apoio internacional conquistado, e 
(v) sua importância para o fortalecimento das organizações sociais da região como sujeitos 
no processo da política pública socioambiental.   
 
 Inegavelmente, tal situação se deveu, em grande medida, à nova condição da 
questão ambiental no plano global. Uma das dimensões deste fenômeno foi o crescimento 
do interesse mundial sobre o meio ambiente, a partir da primeira conferência da ONU 
sobre meio ambiente (Estocolmo, 1972). Outra dimensão foi a projeção da Amazônia como 
questão global, a partir da década seguinte. Por fim, o terceiro fator importante neste 
processo foi a realização da UNCED no Rio em 1992, a qual criou as condições para um 
processo de articulação nacional e internacional em torno das lutas pelo desenvolvimento 
sustentável.  
 

Em tal contexto, verificou-se uma crescente disposição internacional de colaborar 
com recursos e apoio técnico para a preservação do meio ambiente.  

 
Não se trata aqui de negar a disposição de sucessivas administrações federais a 

partir de 1990 para promover avanços legais e político-institucionais na forma de gestão do 
meio ambiente no país; contudo, é importante destacar que os avanços de conscientização, 
organização e capacidade de ação pública dos setores populares e da sociedade civil 
brasileira associados ao favorável contexto internacional quanto ao meio ambiente e à 
Amazônia, foram decisivos para os avanços na luta pelo desenvolvimento sustentável no 
país (GTA, 2001; Viola, E. J. e Leis, H. R., 1995, pp.135-137).  
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Tal processo de aceleração do caráter global da Amazônia, concomitantemente com 
a crescente articulação e ação coletiva da sociedade civil brasileira, num contexto de 
vigência de políticas de ajuste estrutural produziu muitos efeitos positivos, mas também 
trouxe novos e importantes conflitos e desafios para o setor público e para os movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil no país. Dentre as implicações positivas, 
destacam-se (GTA/RMA, 1999, GTA, 2001; PPG-7, 2000): 

 
! a pressão internacional e nacional sobre o setor público brasileiro no sentido de 

deflagrar processos e políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente 
e à promoção do desenvolvimento sustentável, com relevante abertura à 
participação das populações locais e da sociedade civil em geral;  

! o estímulo e o apoio internacional aos processos de organização socioeconômica 
e educação ambiental das populares amazônicas, bem como ao fortalecimento 
institucional de suas organizações e redes; 

! a ampliação de canais de participação em políticas e programas públicos, 
contribuindo para que comunidades, organizações sociais e redes ganhassem 
força como interlocutores do Estado no processo de formulação de políticas; 

!  o estímulo e a viabilização de processos inéditos de diálogo, pactuação e 
regulação públicas, envolvendo representações de populações locais, redes de 
movimentos sociais e ONGs, poder público local, estadual e federal, o setor 
privado e instituições governamentais e não-governamentais internacionais. 

 
 
Por outro lado, tal configuração complexa – contexto internacional favorável, ajuste 

estrutural e mobilização social - ensejou também muitos obstáculos à promoção do 
desenvolvimento sustentável: 

 
! a crescente complexificação dos processos e relações entre atores na região 

criando, com freqüência, dificuldades políticas, culturais e administrativas no 
processo de formulação, aprovação e apoio a novas iniciativas (GTA, 2001; 
INESC, 2002; Lena, P., 2002.); 
! um relativamente elevado grau de dependência de apoio financeiro, de 

formulação estratégica e de suporte técnico da política ambiental brasileira em 
relação às instituições internacionais (Acselrad, H., 2001; INESC, 2002b); 
! o reduzido volume de recursos públicos federais devotados ao meio ambiente e a 

imposição de sucessivos contingenciamentos no orçamento público federal, com  
vistas a satisfazer às necessidades de aumentar o superávit primário, tendo fortes 
conseqüências para a área ambiental. Em 2001, por exemplo, segundo o INESC, 
o orçamento ambiental do governo federal representava apenas 0,39% do total do 
orçamento federal, tendo sido projetado em 0,168% para 2002. Quanto ao corte 
de recursos no “orçamento ambiental”, o INESC indica que os recursos de 2001 
mais especificamente voltados para a Amazônia (em todos os ministérios) 
tiveram um grau de execução orçamentária de apenas 52,6%. No caso dos 
programas do Ministério do Meio Ambiente dirigidos à Amazônia a execução, 
prevista para ser de 35,52%, ficou em 26,39% (INESC, 2002a); 
! o limitado fortalecimento da liderança e da institucionalidade nacional e regional 

em relação aos processos de negociação e de desenvolvimento na região (INESC, 
2002a); 
! o estímulo a uma “cultura de projetos” e a configuração de um “mercado de 

projetos”, com impactos negativos sobre a dinâmica dos atores sociais 
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(reforçando rivalidades, criando novos conflitos, estabelecendo competição e não 
colaboração, etc.) e, em muitos casos, sobre a própria identidade de muitos 
setores sociais (Acselrad, H., 1999; Esterci, N., Lima, D., Léna, P., 2002; Léna, 
P.; INESC, 2002a). 

 
Em primeiro lugar, é necessário chamar a atenção para um dos fatos mais marcantes 

para a compreensão do Brasil a partir dos anos 90 – a existência e o crescente 
fortalecimento de uma sociedade civil organizada numa perspectiva de luta por direitos de 
cidadania e de um movimento ambiental com grande vitalidade (ver Parte II).  Embora 
muitos movimentos sociais e organizações da sociedade civil constituídos e consolidados 
ao longo da década de 80 tenham chegado aos anos 90 em crise e enfraquecidos, em 
grande medida pela dificuldade em confrontar o novo contexto de reconfiguração das 
elites, do próprio modelo de desenvolvimento e de sua vinculação com o processo de 
globalização, é amplamente reconhecido que o Brasil consolidou uma sociedade civil 
articulada, complexa, atuante e capaz de desenvolver movimentos cívicos de grande 
impacto na vida pública brasileira. Tal período, aberto simbolicamente pela UNCED (Rio 
92), testemunhou ainda a crescente articulação de um poderoso movimento ambientalista 
no país, seja a partir das lutas contra grandes projetos e dos crescentes conflitos de natureza 
socioambiental, do diálogo entre movimentos sociais e ONGs ambientais, da pesquisa e 
experimentação de estratégias sustentáveis de produção e manejo florestal, da articulação 
internacional de lutas locais (Chico Mendes/seringueiros, povo indígena Yanomami, luta 
contra a construção de grandes barragens, etc.) e da interação dos movimentos e ONGs 
com as políticas públicas e com os programas apoiados por organismos internacionais 
(Aquino, M. J.da S., 2002; Gonçalves, C.W.P., .2001; Silva, M., 2001; Telles, V. da S., 
1999). 

 
Em segundo lugar, é importante frisar que o país adentrou os anos 90 com o enorme 

desafio de satisfazer as expectativas relativas à “gestão participativa do meio ambiente” 
decorrentes da aprovação da nova Constituição em 1988 e da inserção da questão 
ambiental na agenda pública nacional a partir da UNCED (Rio, 1992), embora num quadro 
de relativamente baixo grau de desenvolvimento institucional da gestão ambiental no país. 
Os primeiros esforços de definição de parâmetros estratégicos e institucionais para a gestão 
do meio ambiente através de uma política pública são da década de 70, sob a influência da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972). Duas 
instâncias importantes para a gestão ambiental atual – o CONAMA – Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (previsto em lei de 1981), com relevante participação de organizações 
da sociedade civil, e o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, foram criados respectivamente em 1984 e 89. Um ministério 
específico para se ocupar do meio ambiente só foi criado em 1998. Ressalte-se que a maior 
parte da legislação específica e da institucionalidade voltadas mais diretamente à gestão do 
meio ambiente no Brasil data dos anos 90 e, em sua maior parte, dos últimos cinco anos (a 
lei de crimes ambientais é de 1998; o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação é de 2001). A Constituição de 1988 dedica um capítulo (Art. 225) ao meio 
ambiente, consagrando uma perspectiva avançada quanto à proteção dos recursos naturais, 
pela qual o poder público e a sociedade compartilham o dever de defender e preservar o 
meio ambiente para a atual e as futuras gerações (Acselrad, H., 2001; Leis, H.R., 1995; 
Leis, H.R., 2002; Neder, R.T., 2002).  

 
Um terceiro fator a marcar fortemente a problemática ambiental nos anos 90 no 

Brasil foi a elevação definitiva da Amazônia à condição de questão global, fazendo com 
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que se tornasse, mais do que nunca, foco de políticas e programas de ação de governos do 
hemisfério norte e de ONGs internacionais. Tal processo teve vários méritos, dentre eles (i) 
forçar o governo federal brasileiro a definir estratégias, políticas e um discurso público 
específicos para a região, (ii) aportar um volume de recursos considerável para programas e 
projetos governamentais e não governamentais na região, além de prover apoio técnico e 
gerencial ao governo federal e governos estaduais visando fortalecer a capacidade do país 
de gerenciar seu meio ambiente (iii) valorizar os modos de vida das populações locais e 
suas estratégias de convívio com a floresta, através de pesquisa, financiamento e apoio à 
sua articulação, contribuindo para tornar a Amazônia um imenso e complexo terreno de 
experimentação de estratégias de desenvolvimento sustentável, e (iv) compor parcerias e 
alianças estratégicas com o movimento social brasileiro no âmbito socioambiental (Leis, 
H.R., 1995; Léna, P., 2002; Souza, H., 2001; Viana,G., 2001; Viola, E.J., Leis, H.R., 
1995). 

 
Por fim, as políticas e dinâmicas socioambientais a partir dos anos 90 sofreram, 

fortemente, em especial a partir de 1995 (gestão de Fernando Henrique Cardoso) as 
conseqüências do contexto de ajuste estrutural na economia brasileira, acompanhado de 
baixas taxas de crescimento, da reforma do Estado, e também da retomada de grandes 
investimentos para a Amazônia num contexto de integração continental. Efetivamente, 
conforme evidenciado na seção I, os anos 90 no Brasil foram um período de forte ajuste 
estrutural, do qual decorreram baixas taxas de crescimento econômico, agravamento das 
desigualdades sociais, liberalização e alto grau de internacionalização dos mercados e 
cadeias produtivas e enfraquecimento da capacidade do Estado em formular, regular e 
executar políticas públicas, com estímulo a um modelo de gestão descentralizada, inclusive 
no âmbito ambiental. Tal dinâmica fez com que os recursos públicos efetivamente 
investidos na área social e também ambiental ficassem bem abaixo das promessas, 
comprometendo o alcance dos objetivos das políticas e programas socioambientais. Por 
outro lado, as pressões internas e internacionais por uma estratégia de integração 
continental e global subordinada fizeram com que Amazônia fosse submetida a um (novo) 
modelo de desenvolvimento, marcado por grandes investimentos de infraestrutura visando 
adequá-la ao novo lugar do Brasil e da região na divisão internacional do trabalho. 
 
4.3.2 Reforma do Estado e Espaço Público: a Emergência de Novos Sujeitos Sociais 
 

O “espaço público socioambiental” e a reconfiguração dos atores e suas relações 
 
 A experiência dos programas considerados neste estudo tem sido extremamente 
importante para a ampliação do espaço público no Brasil, em especial do “espaço público 
socioambiental” – processo ético-político materializado através de um conjunto de espaços 
informais, não-formais e formais de interlocução, negociação (e, eventualmente, de 
regulação) em torno de questões e conflitos de caráter socioambiental, sejam locais, 
regionais ou nacionais, no bojo do qual se disputa e se constrói o sentido do interesse 
público (Armani, D., 2002; Telles, 1999). 
 
 Ao nível do movimento social, e no âmbito dos programas analisados, o processo 
de ampliação do espaço público é evidenciado (i) pelos efeitos positivos da maior 
participação em espaços de políticas públicas em termos organização social, mobilização, 
educação cívica e formação de lideranças; (ii) pelo reconhecimento das organizações 
comunitárias, movimentos sociais, ONGs e redes como interlocutores legítimos no 
processo de formulação, execução e controle social sobre as políticas públicas, (iii) por 
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uma atitude crescentemente aberta e disponível ao diálogo por parte destas organizações, 
as quais se engajam em complexos processos de diálogo e negociação, no espírito de uma 
cultura pública democrática; (iv) pela progressiva capacidade social, política e técnica das 
organizações sociais da Amazônia em propor e desenvolver programas e projetos voltados 
à promoção da sustentabilidade, e convertidos em políticas públicas, com foi o caso, dentre 
outros, do acesso ao FNO, do PROTEGER e do PRÓ-AMBIENTE; (v) pelo desafio 
premente de articular propositivamente demandas comunitárias locais com estratégias 
políticas mais amplas do movimento social e com políticas públicas. 
 

Mas, tal processo apresenta muitos limites e obstáculos, dentre os quais destacam-
se: (i) o reforço institucional de movimentos sociais e redes pelos programas em questão 
em detrimento das organizações das comunidades locais; (ii) pela existência de resistências 
culturais em relação à necessidade de negociar interesses coletivos, para além dos 
interesses específicos de cada grupo ou comunidade, com vistas à construção do interesse 
público, e (iii) pelas dificuldades políticas, culturais e operacionais de mediação e consenso 
entre visões, projetos políticos e interesses tão diversos quando aqueles presentes no seio 
do movimento social local, estadual e regional na Amazônia. 

 
 Já do ponto de vista do setor público, as evidências da experiência dos programas 
analisados de avanço do espaço público socioambiental são: (i) a crescente iniciativa em 
desenvolver propostas relevantes para a promoção da sustentabilidade na região; (ii) pelo 
progressivo fortalecimento institucional, técnico e gerencial de inúmeras agências de 
governos estaduais e municipais em termos de desenvolvimento sustentável, seja pela 
incorporação legal de maiores responsabilidades em relação às questões ambientais, seja 
pelo apoio de programas para este fim apoiados por instituições internacionais, e (iii) pelos 
avanços políticos e culturais no desenvolvimento de políticas públicas com crescente 
participação social.   
 
 Entretanto, tais avanços têm sido obstaculizados (i) pela lógica de relação 
predominante entre poder público federal e governos estaduais, pela qual a administração 
central priorizava, coerentemente com as necessidades do ajuste, a mera transferência de 
responsabilidades para os governos estaduais, sem as necessárias contrapartidas em termos 
de recursos, apoio técnico, acompanhamento e co-responsabilidade e, em relação ao 
anterior, (ii) pelo enorme peso político das elites econômicas locais comprometidas com o 
atual modelo de desenvolvimento predatório da região junto aos governos estaduais, 
fenômeno agravado pela relutância do governo federal (1995-2002) em compartilhar mais 
decididamente a responsabilidade por reverter tal modelo de desenvolvimento. 
 

Finalmente, mesmo o setor privado, ainda que de forma bem mais limitada, tem 
dado mostras de alguns avanços, seja (i) em termos de abertura ao diálogo e à negociação 
(nos processos de “Agendas Positivas” com o apoio do SPRN), seja (ii) ao que concerne a 
padrões de intervenção sobre os recursos naturais (por exemplo, em termos de manejo 
florestal e/ou de redução do impacto ambiental da produção agropecuária).  

 
 É importante frisar, no entanto, que tais movimentos positivos ainda são pequenas 
ilhas diante do comportamento mais geral do setor privado na Amazônia, orientado pela 
pura e simples exploração predatória dos recursos naturais e pela relutância em ser 
regulados pelas emergentes políticas públicas pró-sustentabilidade. 
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4.3.3 Desenvolvimento Sustentável sob Ajuste 
 

Desenvolvimento sustentável na Amazônia x ajuste estrutural 
 

 Apesar da reconhecida contribuição dos programas examinados para a promoção de 
experiências locais e regionais de promoção do desenvolvimento sustentável, verifica-se 
uma avaliação praticamente consensual, expressa tanto pelas avaliações dos programas 
como pelo movimento ambientalista brasileiro, de que seu alcance em termos de mudança 
de políticas públicas e de incidência no processo de desenvolvimento em curso na 
Amazônia é marginal.  
 
 Uma expressão eloqüente disso é o fato de que a principal macro-política de 
desenvolvimento para a Amazônia – a definição de eixos estratégicos de desenvolvimento 
pelos quais se executariam obras de infraestrutura como estradas e hidrovias em toda a 
região (parte dos planos de governo de Fernando Henrique Cardoso chamados “Brasil em 
Ação” [1995-1998] e “Avança Brasil” [1999-2002]) – não passaram por nenhuma análise 
de impacto socioambiental. 
 

Tal fato denota a ausência de transversalidade da questão da sustentabilidade nas 
políticas públicas brasileiras no período considerado. Desenvolvimento sustentável ficou 
circunscrito apenas às políticas e programas específicos, como os acima considerados, sem 
ter conseguido introduzir uma dimensão de gestão ambiental em políticas tradicionalmente 
“desenvolvimentistas”, como a política de transportes, de energia, política agrícola e 
política fundiária.  

 
E, para consolidar seu caráter secundário e subordinado, as várias políticas e 

programas de desenvolvimento sustentável padecem de maior integração e sinergia, além 
de, em grande medida, serem dependentes do apoio financeiro, estratégico e técnico de 
organizações internacionais. 

 
 Ademais, a perspectiva da sustentabilidade no Brasil ficou refém da camisa-de-
força do ajuste estrutural, o que fez com que a lógica do desenvolvimento predatório se 
impusesse ainda com mais ímpeto em relação às mal-financiadas políticas e programas de 
desenvolvimento sustentável. 
 

Diante disso, não surpreende que seja amplamente reconhecido o fato de que a 
destruição da floresta só não foi maior na última década devido à retração da economia 
nacional, que desestimulou maiores investimentos privados na região, bem como 
inviabilizou as obras públicas programadas pelo governo federal. 

 
 Assim, diante do material considerado, é forçoso concluir que se se quiser 
efetivamente reverter a tempo o atual modelo de desenvolvimento predatório da Amazônia, 
faz-se mister formular um plano estratégico de desenvolvimento sustentável para a região 
(i) capaz de orientar toda a dinâmica econômica e socioambiental na região, de forma a 
tornar o princípio da sustentabilidade transversal ao conjunto das políticas públicas; (ii) 
capaz ainda de integrar e favorecer as interfaces entre as iniciativas públicas de intervenção 
mais relevantes nos planos municipal, estadual e regional; (ii) apto a criar as necessárias 
sinergias entre as políticas públicas e as iniciativas das instituições internacionais; (iii) que 
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contribua para o fortalecimento institucional do Ministério do Meio Ambiente e da rede 
regional de órgãos públicos e ONGs voltados à gestão do meio ambiente; (iv) que seja 
formulado, desenvolvido, acompanhado e avaliado pelas organizações da sociedade civil, e 
(v) que seja adequada e sistematicamente financiado pelo orçamento público no âmbito 
federal e estadual. 
 
4.3.4. Novos Desafios e Questões 
 
 A complexa e rica experiência das lutas pela sustentabilidade de seus modos de 
vida ao longo da última década, colocou as populações extrativistas da Amazônia diante de 
novos e difíceis desafios. 
 
 Um primeiro macro-desafio é de caráter político-organizativo e diz respeito à 
necessidade de qualificar e ampliar o associativismo de base e a articulação local e regional 
dos chamados “povos da floresta”. Esta é uma condição sine-qua-non para que possam 
tirar o máximo proveito das novas oportunidades de desenvolvimento socioeconômico da 
região e ocupar de forma qualificada os novos espaços de participação institucional. Uma 
dimensão complementar deste primeiro desafio é a urgência de adensar a 
representatividade e legitimidade das articulações e redes regionais, fortalecendo as 
associações de base afiliadas e sua capilaridade. Dada a relativa rapidez dos 
acontecimentos na última década, a amplitude geográfica da região Amazônica, a 
diversidade das populações locais e de seus modos de vida e as fortes demandas por 
participação e representação das populações locais em fóruns de consulta e formulação de 
políticas públicas, é cada vez mais importante aumentar a comunicação, a articulação e a 
negociação dentro das redes locais e regionais, as quais são sujeitos coletivos chave para o 
êxito de qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável na região. 
 
 Um segundo macro-desafio é de caráter socioeconômico, e diz respeito às 
necessidades de capacitação, assessoria e acompanhamento socioeconômico às atividades 
produtivas e comerciais dos empreendimentos desenvolvidos pelas populações 
extrativistas. Dados os limites crescentes colocados aos modos de vida das populações 
locais em função dos efeitos predatórios do modelo vigente de “desenvolvimento” da 
Amazônia, a crescente interconectividade entre a economia e a sociedade amazônicas com 
o mercado internacional, e a verificada tendência de ampliação das políticas públicas e de 
programas não-governamentais (nacionais e internacionais) voltados à sustentabilidade dos 
empreendimentos socioeconômicos locais,  torna-se fundamental que as populações locais 
e suas organizações tirem proveito do novo contexto, viabilizando seus empreendimentos 
voltados ao mercado (regional, nacional e internacional), para preservar o mais possível a 
sobrevivência de seu modo de vida. 
 
 Um terceiro macro-desafio, este de caráter socioambiental, se refere à imperiosa 
necessidade de que o fortalecimento das redes informais de intercâmbio “mercantil” e dos 
empreendimentos econômicos voltados ao mercado das populações locais seja levado à 
cabo integrando a dimensão socioambiental, isto é, que o êxito socioeconômico não seja 
alcançado em detrimento da sustentabilidade ambiental, risco muito evidente e danoso em 
relação à integridade dos povos da flores e da Amazônia como um todo. Para tanto, é 
fundamental que as alternativas de sobrevivência dos modos de vida das populações locais 
se concentrem em atividades não predadoras do meio ambiente (como os Sistemas 
Agroflorestais e o manejo florestal comunitário, por exemplo) e que aproveitem as novas 
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oportunidades de “serviços ambientais” (como, por exemplo, a manutenção da 
biodiversidade, o armazenamento de carbono e a ciclagem da água em fluxos monetários). 
 
 Por fim, um quarto macro-desafio tem caráter político e diz respeito à necessidade 
de se desenvolver um sistema integrado de políticas públicas (estaduais e federais) voltadas 
à proteção dos modos de vida dos povos da floresta e ao desenvolvimento sustentável da 
Amazônia, sem o que, a lógica predatória do “desenvolvimento” vigente manter-se-á 
hegemônica. Para tanto, é fundamental partir das lições das políticas e iniciativas não-
governamentais desenvolvidas na última década, ampliar e consolidar processos 
participativos (locais, estaduais, regionais e nacionais), identificar as mediações necessárias 
entre as demandas das populações locais e estratégias locais e regionais de 
desenvolvimento, fomentar estratégias privadas de desenvolvimento sustentável e 
fortalecer os serviços de fiscalização de atividades predatórias ao meio ambiente.  
 
 Somente com vontade política por parte do governo federal no sentido de 
implementar tal tipo de política pública e com iniciativas de apoio à organização, 
articulação e capacitação das organizações sociais da região será possível sonhar com um 
futuro diferente para a Amazônia. 
 
 
 
4.4 As Lutas das Populações Rurais pela Ampliação dos Direitos Sociais 
 
 A luta pela extensão dos direitos dos trabalhadores urbanos às diferentes categorias 
de trabalhadores rurais foi a marca dos anos 80. Na década de 90 a efetivação dos direitos 
conquistados envolveu, por sua vez, um permanente processo de pressão sobre o Estado, 
nos seus mais diferentes níveis, por parte das organizações sociais rurais.  

 Este processo mais ou menos permanente de mobilização, e que nem sempre 
adquire a devida visibilidade social, tem garantido, na prática, algumas mudanças 
importantes inclusive em nível econômico, como mostram os diversos trabalhos publicados 
por  Delgado Cardoso (Delgado e Cardoso, 2001) acerca do impacto econômico da 
previdência social sobre a renda das famílias rurais. 

 Os obstáculos que se colocam no que diz respeito ao acesso das populações rurais à 
saúde, à educação, à previdência e à assistência social situam-se em diferentes níveis.  

Um problema inicial são as próprias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 
do campo no sentido de perceber o acesso ao sistema público de proteção social 
efetivamente enquanto um direito. As formas clientelistas e paternalistas de dominação, 
bastante presentes nas áreas rurais, distorcem, em muito, as funções a serem 
desempenhadas por este sistema. 

As inúmeras campanhas de documentação, que tiveram como alvo sobretudo as 
trabalhadoras rurais foram, talvez, um dos exemplos mais claros do esforço desenvolvido 
pelas organizações de trabalhadores do campo no sentido de conscientizar seus membros 
em relação aos direitos sociais conquistados. O trabalho que vem sendo desenvolvido pelas 
organizações de trabalhadores do campo no que se refere às políticas sociais, envolve, no 
entanto, inúmeras contradições, que cabe aqui destacar. 
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4.4.1 O componente assistencialista das políticas sociais 
 

O intenso processo de mobilização ocorrido por ocasião da Assembléia Nacional 
Constituinte representou um momento importante da afirmação dos direitos das populações 
rurais. A implementação prática destas conquistas, particularmente no caso da previdência 
social, tem sido, no entanto, um longo processo, permeado por inúmeras injunções de 
natureza burocrática. 

No caso da saúde, em que pese a existência dos Conselhos Municipais de Saúde, 
verifica-se, muito freqüentemente, uma fragmentação dos mecanismos de gestão dos 
serviços de atendimento à população, o mesmo ocorrendo no que se refere à assistência 
social.  

Reforçam-se, com isso, relações de natureza assistencialista/clientelista, que 
acabam viabilizando (ou impedindo, em alguns casos), o acesso a esses serviços. As 
cobranças não autorizadas de serviços de saúde que deveriam ser prestados de forma 
gratuíta são um bom exemplo das distorções que ocorrem nesse processo. 

No caso da previdência, o encaminhamento das aposentadorias e benefícios tornou-
se uma tarefa desempenhada pelos sindicatos de trabalhadores rurais, que acabam servindo 
como elo de ligação entre os agricultores e os organismos estatais responsáveis pela 
previdência social. A luta pelos direitos dos agricultores dilui-se, com isso, em um 
cotidiano dominado por um permanente processo de negociação, tanto com os funcionários 
das agências governamentais, como, em certa medida, com os próprios agricultores, que 
seguidamente encontram dificuldades para compreender as regras do jogo ao qual se vêem 
submetidos. 

 
 

4.4.2 A sustentação do sistema público de proteção social 
 

A manutenção de um sistema público de proteção social, cuja missão seria, em 
princípio, a de assegurar o amplo acesso dos cidadãos a todo um conjunto de políticas 
sociais, encontra, como um de seus principais obstáculos, a redução da capacidade do 
Estado, não apenas de realizar novos investimentos, mas de manter os serviços de 
atendimento à população já existentes. 

 
 O peso das dívidas interna e externa sobre as contas governamentais tem diminuído 

a capacidade de intervenção do Estado na área social, estreitando as possibilidades de 
universalização do acesso aos direitos estabelecidos pela Constituição. 

 
 A sustentação do sistema público de proteção social envolve, no entanto, um 

conjunto muito mais complexo de problemas do que simplesmente a falta de recursos para 
investimento neste setor. A não implementação do chamado orçamento social, instrumento 
previsto pela Constituição e que deveria possibilitar uma gestão integrada dos diferentes 
componentes deste sistema, é apenas um sintoma de um processo mais geral de 
fragmentação das ações na área social. 

 
 No caso da previdência social, hoje responsável por uma parcela importante dos 

gastos do Governo Federal, existem hoje inúmeras controvérsias a respeito da capacidade 
de auto-sustentação do sistema. As organizações de trabalhadores têm chamado 
sistematicamente atenção para o fato de que a arrecadação do sistema previdenciário 
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poderia ser ampliada significativamente caso houvesse uma fiscalização mais rigorosa 
sobre as contribuições a serem pagas pelas empresas. 

 
 Para os trabalhadores rurais, cuja inclusão no sistema previdenciário em condições 

de igualdade (ainda que relativa) com os trabalhadores urbanos é extremamente recente, o 
debate hoje existente em relação à capacidade de custeio da previdência coloca-se como 
uma questão estratégica. Inúmeras pressões tem sido feitas em relação ao “peso” dos 
benefícios pagos aos trabalhadores rurais sobre à folha da previdência. O chamado 
“envelhecimento” da população rural tem feito aumentar a proporção de trabalhadores 
inativos sobre contribuintes ativos. 

 
 No caso dos agricultores familiares, a própria sistemática de cobrança da 

contribuição, na forma de um percentual sobre o valor do produto comercializado, tem 
feito com que surjam questionamentos acerca de sua efetiva contribuição para a 
sustentação do sistema previdenciário. 

 
 Perde-se, com isso, a perspectiva universalizante do sistema de proteção social 

inscrito na Constituição. O acesso à aposentadoria torna-se, assim, não um direito universal 
dos trabalhadores, mas, sim, um direito daqueles trabalhadores que contribuíram ao longo 
de sua vida ativa para a manutenção do sistema previdenciário.  

 
 Os dilemas associados à sustentação econômica do sistema de proteção social 

existente no Brasil não se restringem, no entanto, ao caso da previdência. No que se refere 
aos serviços de saúde, em que pese os avanços obtidos com a implantação, durante o 
Governo Fernando Henrique Cardoso, de diversos programas voltados ao atendimento das 
populações, urbanas e rurais, verifica-se um crescente estreitamento da capacidade de 
financiamento do sistema.  

 
A municipalização da saúde, embora tenha trazido alguns avanços importantes em 

termos da democratização da gestão dos serviços de saúde, tornando este processo 
geograficamente mais próximo de seus beneficiários, trouxe também uma série de 
problemas em relação a disponibilidade de recursos para a sustentação deste sistema. 
Como já foi mencionado anteriormente, as responsabilidades atribuídas aos municípios no 
que diz respeito ao atendimento da população, não foram acompanhadas, na mesma 
medida, pelo repasse de recursos ao poder público municipal, trazendo inúmeras 
complicações não apenas em relação à capacidade de cobertura do sistema mas, também, 
em termos da qualidade dos serviços oferecidos. Um quadro bastante semelhante poderia 
ser descrito em relação à assistência social. 

 
A afirmação do direito universal à saúde, à previdência e à assistência social torna-

se, assim, extremamente frágil, frente à redução da capacidade de investimento do Estado 
na área social. Neste contexto abrem-se brechas para soluções de caráter privatista, ou para 
o repasse de uma série de atribuições, até então a cargo do Estado, para a esfera da 
sociedade civil, o que se torna bastante visível no caso da assistência social. 

 
4.4.3 A universalização dos direitos x  a focalização das políticas 

 
Uma das marcas importantes das políticas sociais dos anos 90 foram as mudanças 

ocorridas no discurso do Estado, sobretudo no que se refere às políticas de combate à 
pobreza. Em nenhum outro momento da história do país este tema foi tão debatido quanto 



 171 

na década passada. Existem, é claro, condições objetivas para isso, tendo em vista a 
crescente deterioração das condições de vida da população ocorridas neste período. O 
discurso relativo ao combate à pobreza tem caminhado, no entanto, paralelamente, com 
uma visão que procura reforçar a necessidade de uma focalização dos programas sociais 
naquelas populações mais pobres, visando dar condições para que as mesmas possam dar 
passos significativos em seu processo de inclusão social. A formação de parcerias 
envolvendo o Estado e a sociedade civil é vista como um ingrediente fundamental deste 
processo. 

 
Para os trabalhadores, de uma forma geral, e para os trabalhadores rurais, em 

particular, este novo discurso traz consigo uma série de contradições. Existe, por um lado, 
por parte das organizações sociais rurais, uma clara percepção acerca da necessidade de 
atingir, não apenas através de políticas sociais, mas, também, através de políticas 
produtivas, aqueles segmentos mais empobrecidos da população. Algumas destas 
organizações tem feito, inclusive, uma auto-crítica em relação à sua própria capacidade de 
trabalhar com este segmento da população rural. 

 
Esta crescente afirmação acerca da necessidade de uma maior focalização das 

políticas sociais traz consigo, no entanto, uma série de riscos, entre eles, o do 
enfraquecimento da noção do acesso ao sistema de proteção social enquanto um direito 
universal. 

  
A defesa, por parte do Estado, das parcerias com a sociedade civil, em alguns casos 

com as próprias organizações de trabalhadores do campo, pode significar uma transferência 
de responsabilidades que seriam do poder público, para as organizações locais, diluindo 
seu papel político e transformando-as em uma mera extensão dos serviços públicos de 
proteção social. Programas como o Comunidade Solidária ou o Comunidade Ativa trazem, 
consigo, esta ambigüidade. 

 
 4.4.4 A desarticulação entre às lutas pelo fortalecimento da produção familiar 

e as lutas no campo das políticas sociais 
  
Para a grande maioria das organizações de trabalhadores rurais as lutas no campo 

das políticas sociais têm se restringido, principalmente, às áreas da saúde e de previdência 
social. Existe, no entanto, um grande campo a ser explorado, no que se refere ao direito à 
educação, à moradia, ao acesso à cultura e tantos outros. Existiu, até o momento, uma 
considerável desarticulação entre as lutas “no campo produtivo” e as lutas “no campo das 
políticas sociais”. Trata-se, no entanto, de duas faces de um mesmo problema, ou seja, a 
viabilização econômica, social, ecológica e cultural da agricultura familiar, seja enquanto 
forma produtiva, seja enquanto um modo de vida. Vencer esta fragmentação entre o 
“econômico” e o “social” é, sem dúvida, um desafio a ser vencido pelas organizações de 
trabalhadores do campo no próximo período. 
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5. CONCLUSÕES  
 

São apresentadas a seguir as principais conclusões deste estudo. Elas buscam 
sistematizar as principais lições dos anos 90, do ponto de vista da interrelação entre as 
circunstâncias impostas pelas políticas de ajuste estrutural e a dinâmica e desafios 
enfrentados pelas organizações sociais rurais.  
 

É necessário frisar que, dadas a complexidade, a magnitude e as limitações da 
presente investigação, não se tem a pretensão de que as conclusões respondam 
satisfatoriamente a todas as perguntas orientadoras do trabalho. Ao contrário, estas 
conclusões devem ser tomadas como indicações bem fundamentadas, mas que requerem 
aprofundamento e qualificação.  
 
 Conforme amplamente demonstrado na Parte I, o Brasil viveu um período de forte 
ajuste estrutural ao longo dos anos 90, o qual teve profundo impacto no setor rural e 
agrícola. Dentre os elementos gerais mais impactantes das políticas de ajuste, no que 
concerne à agricultura, destacam-se: 
 

• O ambiente macroeconômico errático derivado das políticas econômicas 
equivocadas e ineficazes e dos sucessivos planos econômicos adotados na década 
de 80 levou a que a agricultura entrasse a década de 90 em situação de grande 
desvantagem, caracterizada por redução do crédito rural, endividamento crescente e 
queda dos preços; 

• Tal quadro foi agravado no início dos anos 90 pela redução ainda maior do crédito 
rural, pelo aumento do endividamento dos agricultores, pelo desmantelamento das 
instituições públicas federais encarregadas do fomento a determinados produtos 
primários e/ou à extensão rural e pela desregulamentação dos mercados de trigo e 
leite; 

• A partir do Plano Real (1994-2002) e da Reforma do Estado, houve várias 
mudanças estruturais na forma de a política agrícola ser desenhada e executada. A 
política agrícola esteve fortemente subordinada à política macroeconômica de 
ajuste, verificando-se como principais conseqüências: a redução do envolvimento 
estatal na comercialização, a privatização de armazéns estatais, a ampliação da 
participação do setor privado no processo de inspeção vegetal e o aumento da 
participação dos bancos privados no âmbito do crédito rural; 

• Analisando-se o conjunto da década de 90 ela significou: (i) não elevação 
significativa da participação da agricultura no PIB total em relação à década de 80, 
(ii) saldo positivo da banca comercial do agronegócio, bem superior a da indústria, 
por exemplo, o que demonstra o papel chave da agricultura como fator de 
estabilização econômica no período, (iii) baixo crescimento da renda com 
manutenção das profundas desigualdades regionais e dos altos índices de 
desemprego e (iv) queda acentuada da renda dos agricultores quando aferida pela 
evolução dos preços agrícolas. 

 
No que diz respeito mais especificamente ao campo da política agrícola, pode-se 

afirmar que os anos 90 no Brasil foram um marco no processo de afirmação dos 
agricultores familiares enquanto uma categoria social e política, sinalizando um 
movimento de renovação do discurso das organizações de trabalhadores do campo em 
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relação à importância da agricultura familiar no Brasil. A crescente visibilidade da 
agricultura familiar na cena pública neste período teve como base de sustentação o intenso 
processo de luta e organização deste grupo de produtores, que, liderado por diversas 
organizações, conseguiu, através de um conjunto diferenciado de estratégias, marcar sua 
presença no cenário político nacional. 
 

O fato de a agricultura familiar ter se tornado, durante o Governo Fernando 
Henrique Cardoso, objeto de uma política diferenciada, sobretudo na área do crédito (com 
a criação do PRONAF), embora sinalize um esforço do governo no sentido de estender sua 
ação a grupos de produtores até então excluídos pelo main stream das políticas do Estado 
na área da agricultura, não anula o caráter compensatório desta política frente às estratégias 
mais gerais adotadas pelo governo, seja em nível macroeconômico, seja no âmbito das 
políticas setoriais. Estratégias estas responsáveis por um contínuo estreitamento da 
capacidade de reprodução econômica e social da agricultura familiar nas diferentes regiões 
do país. 
 
 O PRONAF teve muitos impactos significativos, entretanto, faz-se mister 
reconhecer a contradição existente entre a política macro-econômica e setorial do governo 
no período e o surgimento de um programa de crédito diferenciado para a agricultura 
familiar, o que leva à convicção de que o PRONAF acabou se configurando muito mais 
como uma política compensatória do que enquanto parte de uma estratégia mais abrangente 
de desenvolvimento da agricultura familiar.  
 

Forçoso reconhecer ainda que as políticas públicas no período considerado, em seu 
conjunto, não foram orientadas por uma estratégia de desenvolvimento compatível com 
uma política mais geral de fortalecimento da agricultura familiar, existindo uma grande 
desarticulação entre a política macro-econômica, a política setorial para a agricultura, e a 
política diferenciada dirigida aos agricultores familiares. 
 

Do ponto de vista das organizações de trabalhadores do meio rural, o 
fortalecimento da agricultura familiar no Brasil deveria se inscrever na agenda pública 
enquanto parte de uma estratégia mais abrangente de desenvolvimento rural. O Estado é 
visto, de uma forma geral, como um instrumento fundamental desta estratégia de 
fortalecimento da agricultura familiar, seja em relação ao mercado, seja no campo das 
políticas públicas. Dentre os principais argumentos por uma opção “preferencial” da 
sociedade pelo fortalecimento da produção agrícola de base familiar, têm-se: (i) sua 
produtividade por área; (ii) sua capacidade de gerar empregos; (iii) seu papel no 
desenvolvimento das pequenas cidades; (iv) sua importância estratégica do ponto de vista 
da segurança alimentar e nutricional do país; (v) sua capacidade de incorporar tecnologias 
de baixo impacto ambiental. 
 

No tocante às lutas pela política agrária, destaca-se a visibilidade que ganhou o 
tema na última década, devido às distorções presentes na estrutura agrária brasileira, ao 
contorno ideológico que o debate deste tema adquire no Brasil e às restrições impostas pela 
política monetária durante o período de ajuste. Em tal contexto, mesmo os setores mais 
reacionários não puderam mais contestar as evidências do grande potencial da reforma para 
o desenvolvimento social econômico do país, a qual potencialmente beneficiaria cerca de 6 
milhões de famílias.  
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 Mas, infelizmente, apesar de o país viver um regime civil e estar em pleno processo 
de democratização, a violência foi um dado negativo do período e um indicador da 
dificuldade de o poder público e movimentos sociais conseguirem estabelecer uma 
plataforma de diálogo. 
 

Neste clima de tensão e pressão, e sob todos os limites colocados pela política 
monetária, o Governo colocou em marcha um plano que no final do período foi por ele 
qualificado de a maior reforma agrária já realizada em toda a história do país, que segundo 
dados oficiais, significou que, de 1995 a 2002, foram assentadas 635 mil famílias. O 
Governo alega também que a política efetiva de reforma agrária por ele adotada contribuiu 
para reduzir as ocupações de terra, as quais caíram de 502 ocupações em 1997 para apenas 
187 em 2001. Mas, tais dados foram forte e convincentemente contestados, tanto pelo MST 
como pela imprensa e por organizações ligadas à reforma agrária, tendo um grande jornal 
indicado  inflação de índice até 51%! 
 
 Quanto ao crédito, estudos demonstram que o PROCERA (Programa Especial de 
Crédito para a Reforma Agrária), criado em 1986 pela pressão dos agricultores de diversas 
regiões do país e extinto em 1999, esteve longe de cumprir seus objetivos. A maior parte 
dos recursos não foi aplicada em atividades produtivas voltadas a inserção dos assentados 
no mercado, seja pela excessiva flexibilidade adotada por muitos grupos de assentados na 
sua utilização, seja pela falta de fiscalização por parte do governo. Além disso, a 
configuração orçamentária do programa e a baixa taxa de retorno exigida acabaram sendo 
um desestímulo para o pagamento, o que levou a um acúmulo de dívidas. 
 

Se o Governo conseguiu assentar um número significativo de famílias, mesmo que 
em alguns casos apenas organizando a titulação como afirmam aqueles que contestam as 
cifras oficiais, não foi possível avançar no processo de consolidação dos assentamentos.  
 

Frente às limitações impostas pelas medidas macroeconômicas e constrangimentos 
políticos que permaneceram na década, as organizações sociais rurais empreenderam uma 
série de esforços para manter a reforma agrária na pauta das prioridades de políticas 
governamentais.  
 

No que diz respeito ao MST observa-se que o Movimento estabeleceu um processo 
aberto de disputa com o Estado, obrigando os governantes a manter um certo dinamismo 
no campo da política agrária, mesmo que muitas vezes num sentido de altercação, 
especialmente nos últimos anos da década. Desta forma, apesar das limitações impostas 
pelo contexto de ajuste, graças à pressão das organizações sociais rurais e, infelizmente, a 
alguns eventos de violência no campo que mancharam a reputação do país, a reforma 
agrária permaneceu no campo das ações do Estado. 
 

Um outro elemento de debate importante na última década foi a discussão sobre o 
lugar da reforma agrária no âmbito das políticas públicas: política social ou política de 
desenvolvimento econômico? Estes debates criaram um certo rearranjo de posições no 
campo das organizações sociais e seus aliados, fazendo com que a discussão sobre projetos 
de reforma agrária deixasse de ser caracterizada apenas como uma bipolaridade entre o 
projeto do Governo versus projeto dos movimentos sociais.  
 

Em relação à finalidade da reforma agrária, a posição majoritária das organizações 
sindicais e movimentos de luta pela terra é de considerar a questão não apenas da 
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perspectiva de política social, mas também como um instrumento de distribuição de renda 
e promotor do desenvolvimento econômico.  
  

Infelizmente, o que se viu ao longo da década foi a grande dificuldade do MST em 
integrar o desafio de êxito econômico dos assentamentos em sua estratégia mais geral de 
luta pela reforma agrária no país. Os esforços do Movimento para mostrar que os 
assentados da reforma agrária podem ser eficientes e competitivos – via a implantação de 
agroindústrias para a agregação de valor aos produtos, a diferenciação dos produtos da 
reforma agrária com a criação de marcas próprias e a construção de projetos de escala - não 
demonstraram a capacidade de convencimento esperada.  
 

Apesar disso e das limitações macroeconômicas e políticas, os movimentos sociais 
de luta pela terra conseguiram garantir que a política agrária se mantivesse como um 
campo de ação do Estado ao longo da década de 90. As ações de ocupação de terra e outras 
manifestações públicas deram visibilidade ao tema, colocando a reforma agrária como uma 
das questões centrais nas discussões sobre modelo de desenvolvimento. Novas 
modalidades de aquisição de terras foram apresentadas, suscitando uma série de discussões 
acerca de qual a viabilidade da implantação de crédito fundiário frente às distorções na 
estrutura agrária ainda não resolvidas e à baixa capacidade de pagamento dos potenciais 
beneficiários.  

 
Desta forma, no contexto de restrição fiscal em que o país se encontra e sem a 

possibilidade de implantar com êxito outras modalidades de arrecadação de terras que se 
apóiem na capacidade de pagamento dos beneficiários, não há previsões de que, no curto 
prazo, haja mudanças no perfil de relações entre Estado e movimentos sociais no campo da 
política agrária. Mesmo existindo vontade política e havendo uma retração das forças 
ideologicamente contrárias a reforma agrária, a manutenção das restrições impostas pela 
política macroeconômica deixa pouco espaço de manobra para que o Estado possa atender 
em níveis razoáveis as demandas nesta área.   
 

As dificuldades financeiras do Estado e restrições políticas não são novidade para 
as organizações sociais, sendo inerentes ao processo de luta pela terra. No entanto, além 
destes desafios já conhecidos, os movimentos sociais como o MST iniciam a década com 
novos e velhos dilemas na busca de viabilização dos assentamentos. Modelos de 
exploração que privilegiaram exclusivamente a produção para o mercado já se mostraram 
falidos, fazendo com o Movimento passasse a incorporar o conceito de soberania alimentar 
e voltasse a insistir na importância estratégica de os assentamentos não sacrificarem a 
produção de alimentos para o abastecimento das famílias em função da produção para o 
mercado. Um outro desafio importante que o Movimento passou a considerar neste início 
de década, de forma retardatária quando comparado com segmentos da agricultura familiar 
ligados ao movimento sindical e populações extrativistas, é a necessidade de repensar o 
modelo tecnológico, buscando formas de produção de maior sustentabilidade ambiental.  
 
 Já no que diz respeito à promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia, 
evidencia-se uma situação complexa na qual os efeitos adversos do ajuste interno não 
foram capazes de obstaculizar avanços significativos ao nível do desenvolvimento de 
alternativas ao modelo predatório dos recursos naturais, embora tenham reduzido e 
dificultado seu alcance. Os avanços em um contexto bastante difícil se deram graças, 
especialmente, ao ativismo das populações locais, das ONGs e, destaque-se, das 
instituições internacionais (multilaterais, governamentais e não-governamentais). 
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Analisando-se um conjunto definido de programas, é inegável o papel inovador e a 

relevância dos impactos socioambientais das iniciativas públicas em prol do 
desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. Os consideráveis avanços atuais na 
região em termos de promoção de uma estratégia de desenvolvimento sustentável seriam 
inimagináveis sem a contribuição de tais programas (PPG-7, PROARCO, PROTEGER e 
também do FNO/PRONAF, PRODEX e PRORURAL).  
 

Dentre os impactos positivos deste conjunto de programas, destaca-se: (i) avanços 
consideráveis na proteção das terras indígenas, (ii) estabelecimento e apoio ao 
desenvolvimento socioeconômico de inúmeras RESEX (Reservas Extrativistas); (iii) 
desenvolvimento de centenas de projetos produtivos realizados por comunidades locais 
conseguindo, em muitos deles, resultados importantes em termos de geração de renda, 
utilização sustentável e conservação de recursos naturais e fortalecimento da capacidade 
das comunidades em buscar alternativas sustentáveis de elevação da qualidade de vida; (iv) 
a ampliação dos espaços de participação da sociedade civil em relação às políticas públicas 
voltadas ao âmbito socioambiental; (v) fortalecimento da capacidade técnica e institucional 
de órgãos públicos voltados à gestão do meio ambiente em nível federal e regional; (vi) 
estímulo e apoio à pesquisa e à produção de conhecimento socialmente úteis à promoção 
do desenvolvimento sustentável na Amazônia, e (vii) avanço considerável da capacidade 
comunitária e pública de prevenção e combate às queimadas e aos incêndios florestais. 
 

Por outro lado, o conjunto dos programas e projetos desenvolvidos na última 
década tem demonstrado enorme dificuldade em promover um círculo virtuoso entre as 
experiências positivas apoiadas e desenvolvidas junto às populações locais, as políticas 
públicas e o modelo de desenvolvimento macro-regional, entre outras coisas, porque: (i) o 
apoio a experiências inovadoras de produção sustentável e conservação ambiental de 
comunidades rurais tendeu ao financiamento de demandas isoladas e não a intervenções 
sobre o conjunto das cadeias produtivas, e ao mero atendimento à demandas e não à 
definição de modelos mais aptos à disseminação; (ii) são limitados e insuficientes os 
esforços de avaliação sistemática, em especial dos impactos socioambientais, dos projetos 
financiados; (iii) a estratégia geral dos programas de buscar o fortalecimento produtivo das 
populações locais com vistas a seu acesso aos mercados externos à região não tem sido 
acompanhada de reflexão e avaliação de seus impactos sobre a organização social e os 
modos de vida das comunidades locais; (iv) tem sido limitada a capacidade destes 
programas em levar informação em meio e forma adequadas às populações locais, sendo 
grande o desconhecimento destas em relação às iniciativas públicas na região; (v) a 
capacidade destes programas em contribuir para a redução dos conflitos fundiários na 
Amazônia foi extremamente limitada; (vi) não obstante o grande número de programas e 
projetos desenvolvidos e o êxito particular de muitos deles, quando considerados em seu 
conjunto, fica evidente sua fragmentação, relativo isolamento e reduzida escala. O PPG-7, 
o maior desses programas, por exemplo, fez uma autocrítica constatando que não tinha 
uma estratégia integrada que pudesse dar sentido e direção mais consistentes ao conjunto 
de projetos e ações desenvolvidos, assim como não havia construído interfaces com outras 
políticas públicas relevantes para seus fins. Tal tendência de fragmentação das iniciativas 
faz com que elas sejam incapazes de incidir, com o alcance e o ritmo necessários, sobre as 
macro-políticas-chave e a correspondente lógica de destruição da floresta e dos recursos 
naturais da região.  
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Ademais, a perspectiva da sustentabilidade no Brasil ficou refém da camisa-de-
força do ajuste estrutural, o que fez com que a lógica do desenvolvimento predatório se 
impusesse ainda com mais ímpeto em relação às mal-financiadas políticas e programas de 
desenvolvimento sustentável. Diante disso, não surpreende que seja amplamente 
reconhecido o fato de que a destruição da floresta só não foi maior na última década devido 
à retração da economia nacional, que desestimulou maiores investimentos privados na 
região, bem como inviabilizou as obras públicas programadas pelo governo federal. 
  

Assim, diante do material considerado, é forçoso concluir que se se quiser 
efetivamente reverter a tempo o atual modelo de desenvolvimento predatório da Amazônia, 
faz-se mister formular um plano estratégico de desenvolvimento sustentável para a região 
(i) capaz de orientar toda a dinâmica econômica e socioambiental na região, de forma a 
tornar o princípio da sustentabilidade transversal ao conjunto das políticas públicas; (ii) 
capaz ainda de integrar e favorecer as interfaces entre as iniciativas públicas de intervenção 
mais relevantes nos planos municipal, estadual e regional; (ii) apto a criar as necessárias 
sinergias entre as políticas públicas e as iniciativas das instituições internacionais; (iii) que 
contribua para o fortalecimento institucional do Ministério do Meio Ambiente e da rede 
regional de órgãos públicos e ONGs voltados à gestão do meio ambiente; (iv) que seja 
formulado, desenvolvido, acompanhado e avaliado pelas organizações da sociedade civil, e 
(v) que seja adequada e sistematicamente financiado pelo orçamento público no âmbito 
federal e estadual. 
 

Do ponto de vista das populações que vivem do extrativismo na região, ações 
especificamente voltadas ao seu fortalecimento político, organizativo e técnico são 
fundamentais. Dentre elas, destaca-se especialmente (i) a necessidade de qualificar e 
ampliar o associativismo de base e a articulação local e regional dos chamados “povos da 
floresta”, como condição sine-qua-non para que possam tirar o máximo proveito das novas 
oportunidades de desenvolvimento socioeconômico da região e ocupar de forma 
qualificada os novos espaços de participação institucional; (ii) a necessidades de 
capacitação, assessoria e acompanhamento socioeconômico às atividades produtivas e 
comerciais dos empreendimentos desenvolvidos pelas populações extrativistas; (iii) a 
necessidade de que o fortalecimento das redes informais de intercâmbio “mercantil” e dos 
empreendimentos econômicos voltados ao mercado das populações locais seja levado à 
cabo integrando a dimensão socioambiental, isto é, que o êxito socioeconômico não seja 
alcançado em detrimento da sustentabilidade ambiental, e (iv) a necessidade de se 
desenvolver um sistema integrado de políticas públicas (estaduais e federais), com controle 
social, voltadas à proteção dos modos de vida dos povos da floresta e ao desenvolvimento 
sustentável da Amazônia,  sem o que, a lógica predatória do “desenvolvimento” vigente 
manter-se-á hegemônica. 
 
 Por fim, em termos das políticas sociais, reconhece-se que o ajuste estrutural da 
economia trouxe consigo a ampliação dos índices de desemprego, a precarização das 
relações de trabalho e a deterioração das condições de vida da população, agravando, 
portanto, o quadro de intensa desigualdade social já existente no país. Reduz-se, neste 
período, a capacidade de investimento do poder público na área social, à medida que a 
estabilidade econômica passa a se impor enquanto um objetivo prioritário do governo. 
 

Estas transformações irão conviver, no entanto, com todo um impulso 
democratizante, materializado, em boa medida, na Constituição de 1988, voltado a uma 
universalização do acesso aos direitos sociais. Em parte por causa disso, é que no governo 
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FHC (Fernando Henrique Cardoso) se pode identificar, de uma forma mais explícita, a 
estruturação de uma agenda de reformas no que se refere às políticas sociais. Se comparado 
com outros países da América Latina, o gasto público brasileiro na área social é bastante 
expressivo, ainda que esteja, nitidamente, aquém das necessidades da população.  
 

Diversos elementos devem ser considerados, no entanto, no que se refere aos 
investimentos realizados pelo Estado brasileiro neste setor: (i) sua baixa eficiência no 
sentido de focalizar aqueles segmentos mais necessitados da população; (ii) seu baixo 
impacto distributivo, contribuindo muito pouco para alterar os padrões históricos de 
concentração de renda; (iii) seu caráter cíclico, uma vez que estas despesas, em função 
inclusive de suas fontes de arrecadação, q acabam sendo fortemente afetados pelas 
vicissitudes da economia. 
 

É inegável, no entanto, o impacto das políticas de estabilização econômica sobre o 
"orçamento social" do governo. A não efetivação do orçamento da Seguridade Social, 
instituído pela Constituição de 1988 como forma de financiar, de forma integrada, as ações 
na área da saúde, previdência e assistência social, reforçou uma forma de administração 
dos recursos públicos voltada, sobretudo, ao pagamento de juros e amortização da dívida 
pública, possibilitando a utilização dos recursos da área social na produção do superávit 
primário – meta que vem sendo perseguida, de forma incessante, pelo governo, sobretudo 
nos últimos anos.  
 

No caso da previdência social, hoje responsável por uma parcela importante dos 
gastos do Governo Federal, existem hoje inúmeras controvérsias a respeito da capacidade 
de auto-sustentação do sistema. Para os trabalhadores rurais, cuja inclusão no sistema 
previdenciário em condições de igualdade (ainda que relativa) com os trabalhadores 
urbanos é extremamente recente, o debate hoje existente em relação à capacidade de 
custeio da previdência coloca-se como uma questão estratégica. Inúmeras pressões têm 
sido feitas em relação ao “peso” dos benefícios pagos aos trabalhadores rurais sobre a folha 
da previdência. O chamado “envelhecimento” da população rural tem feito aumentar a 
proporção de trabalhadores inativos sobre contribuintes ativos. 
  

No caso dos agricultores familiares, a própria sistemática de cobrança da 
contribuição, na forma de um percentual sobre o valor do produto comercializado, tem 
feito com que surjam questionamentos acerca de sua efetiva contribuição para a 
sustentação do sistema previdenciário. Perde-se, com isso, a perspectiva universalizante do 
sistema de proteção social inscrito na Constituição. O acesso à aposentadoria torna-se, 
assim, não um direito universal dos trabalhadores, mas, sim, um direito daqueles 
trabalhadores que contribuíram ao longo de sua vida ativa para a manutenção do sistema 
previdenciário.  
 

A municipalização da saúde, embora tenha trazido alguns avanços importantes em 
termos da democratização da gestão dos serviços de saúde, tornando este processo 
geograficamente mais próximo de seus beneficiários, trouxe também uma série de 
problemas em relação à disponibilidade de recursos para a sustentação deste sistema. As 
responsabilidades atribuídas aos municípios no que diz respeito ao atendimento da 
população, não foram acompanhadas, na mesma medida, pelo repasse de recursos ao poder 
público municipal, trazendo inúmeras complicações não apenas em relação à capacidade de 
cobertura do sistema, mas, também, em termos da qualidade dos serviços oferecidos. Um 
quadro bastante semelhante poderia ser descrito em relação à assistência social. 
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A afirmação do direito universal à saúde, à previdência e à assistência social torna-

se, assim, extremamente frágil, frente à redução da capacidade de investimento do Estado 
na área social. Neste contexto abrem-se brechas para soluções de caráter privatista, ou para 
o repasse de uma série de atribuições, até então a cargo do Estado, para a esfera da 
sociedade civil, o que se torna bastante visível no caso da assistência social. 
  

Para os trabalhadores, de uma forma geral, e para os trabalhadores rurais, em 
particular, este novo discurso traz consigo uma série de contradições. Existe, por um lado, 
por parte das organizações sociais rurais, uma clara percepção acerca da necessidade de 
atingir, não apenas através de políticas sociais, mas, também, através de políticas 
produtivas, aqueles segmentos mais empobrecidos da população. Algumas destas 
organizações tem feito, inclusive, uma auto-crítica em relação à sua própria capacidade de 
trabalhar com este segmento da população rural. 
 

A defesa, por parte do Estado, das parcerias com a sociedade civil, em alguns casos 
com as próprias organizações de trabalhadores do campo, pode significar uma transferência 
de responsabilidades que seriam do poder público, para as organizações locais, diluindo 
seu papel político e transformando-as em uma mera extensão dos serviços públicos de 
proteção social. Programas como o Comunidade Solidária ou o Comunidade Ativa trazem, 
consigo, esta ambigüidade. 
 

Para a grande maioria das organizações de trabalhadores rurais as lutas no campo 
das políticas sociais têm se restringido, principalmente, às áreas da saúde e de previdência 
social. Existe, no entanto, um grande campo a ser explorado, no que se refere ao direito à 
educação, à moradia, ao acesso à cultura e tantos outros. Existiu, até o momento, uma 
considerável desarticulação entre as lutas “no campo produtivo” e as lutas “no campo das 
políticas sociais”. Trata-se, no entanto, de duas faces de um mesmo problema, ou seja, a 
viabilização econômica, social, ecológica e cultural da agricultura familiar, seja enquanto 
forma produtiva, seja enquanto um modo de vida. Vencer esta fragmentação entre o 
“econômico” e o “social” é, sem dúvida, um desafio a ser vencido pelas organizações de 
trabalhadores do campo no próximo período. 
 
 A dinâmica das organizações sociais rurais sofreu grandes mudanças no período do 
ajuste, seja em conseqüência direta dele, seja em função do próprio processo político-
organizativo dos movimentos. Os processos de luta e de organização social, econômica e 
política das populações rurais vêm sofrendo grandes transformações nos últimos anos, 
fazendo emergir uma variedade de novas identidades políticas e sociais. As políticas 
macroeconômicas, a reestruturação do Estado e as políticas sociais foram fatores que 
contribuíram fortemente para tais mudanças. 
 
 Especificamente a partir de meados dos anos 90, verificou um contexto no qual (i); 
(iii) a interlocução das organizações sociais do campo com o Estado passa a se concentrar 
em torno de programas específicos, em detrimento do diálogo mais estratégico relativo às 
macro-políticas governamentais; (ii) o próprio governo federal (Fernando Henrique 
Cardoso) desenvolve campanhas voltadas a desgastar politicamente algumas organizações 
do campo, em especial o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; (iii) a questão 
agrária passa a ser tratada como questão a ser equacionada através de mecanismos de 
mercado associados a programas compensatórios, e cada vez menos como uma questão 
produtiva, acirrando os conflitos agrários e dificultando a interlocução entre movimentos e 
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governo; (iv) o contexto econômica e politicamente adverso reforçou a competição já 
existente entre as organizações sociais do campo, de forma a que a coordenação de ações 
visando enfrentar de forma mais articulada as políticas governamentais ficou muito 
dificultada; (v) verificou-se o aprofundamento do processo de quebra da estrutura sindical 
oficial, com sua crescente substituição por um sistema mais plural, capaz de integrar as 
especificidades econômicas, políticas e sociais das diversas categorias de trabalhadores 
rurais; (vi) um aprofundamento da crise da estrutura sindical oficial, dando-se o 
fortalecimento de novas identidades políticas e sociais, como foi o caso da de “agricultor 
familiar”, em detrimento da identidade genérica de trabalhador rural, e (vii) as 
organizações rurais lograram combinar em suas estratégias a ação na esfera das políticas 
públicas com uma intervenção mais direta no campo da organização da produção, 
promovendo experiências alternativas de produção, beneficiamento, comercialização e 
crédito com grande potencial para estruturar políticas de desenvolvimento, embora muitas 
organizações dentro da estrutura sindical oficial, enfrentem dificuldades para 
operacionalizar a nova estratégia; (viii) houve ainda o fortalecimento de diferentes 
modalidades de associativismo e cooperativismo, tanto de produção como de crédito, que 
se colocam como alternativas de reprodução social e econômica para os grupos sociais 
excluídos do mercado e/ou dos mecanismos usuais de circulação da produção agrícola e 
extrativista, experiências essas desenvolvidas quase sempre sem apoio de governamental. 
  
 De toda a análise realizada conclui-se que o período do ajuste estrutural no Brasil 
caracterizou-se por (i) uma frustração generalizada relativa ao alto custo social, econômico 
e ambiental do ajuste e à limitação dos benefícios produzidos, especialmente em termos de 
crescimento econômico, emprego e elevação da renda, tendo levado, mais especificamente, 
à fragilização econômica da base social das organizações sociais rurais; (ii) perda de 
direitos adquiridos associada às restrições do crescimento econômico e do 
desenvolvimento social acabaram por provocar um novo surto de ativismo por parte das 
organizações de trabalhadores do campo, embora tal ativismo tenha se concentrado em 
torno da dinâmica de programas públicos específicos voltados ao social e à agricultura. 
Mas, mesmo assim, as organizações sociais rurais consolidaram sua presença e 
credibilidade no espaço público como interlocutores legítimos para o debate sobre os 
rumos do desenvolvimento nacional e produziram um rico acervo de experiências 
alternativas no campo da produção agrícola, do desenvolvimento sustentável na floresta, do 
crédito rural e da comercialização, dentre inúmeras outras; (iii) as limitações sociais e 
econômicas impostas pelo ajuste e a crescente ação pública dos movimentos sociais, 
associadas a iniciativas de organismos internacionais, levaram o governo federal a criar 
políticas especificamente voltadas aos agricultores familiares, sem-terra e populações 
extrativistas, as quais produziram muitos benefícios (socioeconômicos, políticos e 
simbólicos), mas não lograram romper com o seu caráter compensatório em relação às 
macro-políticas do ajuste, e (iv) um importante aprendizado por parte das organizações dos 
trabalhadores do campo e da floresta no que tange à necessidade de que as políticas 
públicas especificamente voltadas à agricultura familiar e aos povos da florestas não sejam 
iniciativas isoladas das macro-políticas reais do país, mas sim, que tenham o caráter de 
eixos estratégicos do desenvolvimento nacional.  
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