
O Governo neoliberal de FHC e o MST: Reforma Agrária de Mercado ou 
Reforma Agrária Redistributiva? 

 O documento lançado em março de 1999 pelo Ministério de Política 

Fundiária, Agricultura Familiar, Reforma Agrária e Desenvolvimento Local para 

um Novo Mundo Rural consolida e sistematiza a política agrária que vinha 

sendo implementada no primeiro mandado de Fernando Henrique Cardoso, 

contida de forma mais superficial no programa de governo, “Mãos à obra, 

Brasil”. O subtítulo do programa adianta o sentido do resto do texto: Política de 

desenvolvimento rural com base na expansão da agricultura familiar e sua 

inserção no mercado.   

Uma leitura descontextualizada ou conduzida pelo discurso pode gerar 

equívocos ao ponto de se pensar que a nova política passa pela valorização da 

agricultura familiar como fim em si mesma, talvez até mesmo uma mudança no 

paradigma hegemônico do agronegócio. Entretanto, esse programa não reflete 

mais que as próprias necessidades do capital no campo. A integração do 

pequeno produtor é de interesse do agronegócio para a maximização dos 

lucros e minimização dos custos, riscos e prejuízos. Não há nenhuma 

contradição nem descontinuidade nessa política, ao contrário, ela compõe uma 

nova forma de acumulação. A expansão da agricultura familiar interessa ao 

agronegócio, desde que inserida em seu mercado, desde que produzindo para 

ele. O discurso da valorização da agricultura familiar e de suas potencialidades 

como novo modelo de desenvolvimento fica por conta da propaganda de viés 

social democrata do governo FHC, o modelo de desenvolvimento é o mesmo, o 

do agronegócio. 

Trata-se, fazendo menção ao próprio documento, de um “novo desenho 

institucional para a reforma agrária e a agricultura familiar”. Um novo desenho 

porque consiste num redimensionamento da agricultura familiar na cadeia da 

produção capitalista e numa reformulação da política de reforma agrária para 

uma política de assentamentos que atenderá também a demanda dessa 

cadeia. A política de assentamentos será parte da estratégia de expansão da 

agricultura familiar, ou, do negócio familiar rural e também uma política 

compensatória de alívio à pobreza. Os trabalhadores rurais sem-terra serão os 



novos pequenos proprietários empreendedores, integrados subordinadamente 

ao mercado e ao agronegócio. 

O plano prevê ainda uma mudança na forma de obtenção de terras para 

a realização dessa política de assentamentos. A leitura contida no documento 

em relação à forma tradicional de aquisição de terras – desapropriação por 

interesse social – é que esse método gera muito ônus, já que os latifundiários 

quase nunca estão interessados na desapropriação, o que leva o caso à justiça 

e gera custos de processo aumentando o preço da terra. As terras 

desapropriadas são incorporadas ao patrimônio público e seu retorno ao 

patrimônio privado envolve custos adicionais. O processo ainda cria vínculos 

de dependência entre o assentado e o Incra. A solução para o problema é a 

incorporação de novas formas de obtenção de terras que sejam mais eficazes 

na aplicação de recursos – compra e venda. É com esse argumento que o 

governo tenta legitimar o que se convencionou chamar de “reforma agrária de 

mercado”, processo de assentamento de famílias a partir dos programas de 

crédito fundiário e do estímulo ao mercado de terras. 

 

 Banco Mundial, FHC e a Reforma Agrária de Mercado 

Sob o pretexto de ajuda financeira, o Banco Mundial influencia a 

concepção de desenvolvimento e as políticas econômicas dos países 

periféricos. Na década de 70 iniciou uma série de medidas de ajuste para criar 

condições objetivas de liberalização da economia articulado aos governos que 

estavam alinhados à agenda neoliberal. Atuou como intelectual orgânico do 

neoliberalismo e como agente financiador dos ajustes necessários. 

 No campo da política agrária, o direcionamento de suas ações tem 

como princípio a campanha pró-mercado de terras. A base ideológica do 

constructo é o princípio neoliberal da eficiência do mercado como regulador da 

economia. Além disso, a “dinamização” do mercado fundiário é a única forma 

de transformar a agricultura de subsistência em agricultura comercial. (Banco 

Mundial, 2002) 

São dois os objetivos centrais dessa política: 



- Aliviar seletivamente a pobreza rural, especialmente em 
situações onde as tensões sociais no campo possam atingir 
níveis preocupantes para a segurança do capital privado e/ou a 
manutenção da ordem vigente; 

- Mercantilizar o acesso à terra, por meio da mudança 
neoliberal do aparato regulatório, de modo a favorecer o livre 
fluxo de força de trabalho, estimular o investimento privado na 
economia rural e potencializar a integração subordinada de 
parcelas pontuais do campesinato ao circuito agroindustrial, 
comandado por grandes e médias empresas. (PEREIRA, 2006, 
p. 1) 

 Isso por que a política é destinada a duas frações distintas do 

campesinato. Para a parcela extremamente pobre cabe o acesso à terra como 

política assistencialista e compensatória. Para os pequenos produtores, parcela 

que interessa ao agronegócio, cabe a criação e ampliação das políticas de 

créditos para financiamento da produção integrada e aquisição de mais terras. 

 A campanha pró-mercado de terras se materializa na reformulação da 

política de reforma agrária de matriz redistributiva. A nova política de 

assentamentos firmada no mercado de terras se objetivará a partir de 

programas de crédito fundiário para obtenção de terras. Trata-se de uma 

política de financiamento a transações imobiliárias entre agentes privados 

intermediada pelo Estado, acrescida de uma parcela variável de subsídio 

destinada a investimentos socioprodutivos complementares. (Idem, 2006, p. 

16) No Brasil esses programas tem início em 1996 com o programa “Reforma 

Agrária Solidária”, tendo continuidade no “Cédula da Terra”, de 1997, no 

“Banco da Terra”, de 1998 e no “Crédito Fundiário”, de 2001. (RESENDE e 

MENDONÇA, 2004) 

 Para o bloco que compôs a coalizão que levou Fernando Henrique à 

presidência, reforma agrária era uma pauta anacrônica que não merecia lugar 

no rol das políticas públicas. O programa de governo de FHC evidencia isso 

quando dedica dois parágrafos a essa pauta. Entretanto, alguns fatos, 

recolocaram forçadamente a reforma agrária na pauta do dia: a repercussão 

nacional e internacional que tiveram os massacres de Corumbiara e Eldorado 

dos Carajás – que desencadearam uma onda de protestos contra a impunidade 

em relação aos conflitos no campo e a necessidade de reforma agrária urgente 

-; o aumento das ocupações de terra organizadas pelo MST e outros 



movimentos sociais e sindicatos 1 ; tensão crescente no Pontal do 

Paranapanema em virtude da violência paramilitar executada por latifundiários 

e a Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça que reuniu 100 

mil pessoas até Brasília. (SAUER; PEREIRA, 2011) 

 Essa confluência de acontecimentos e pressões sociais colocou o 

governo em uma posição de não poder ignorar o sério problema agrário que 

tencionava a conjuntura. A saída para o impasse foi o que Cardoso chamou de 

“reformar a reforma agrária”, processo que consistia em cinco medidas: editou 

um pacote de ações para reduzir o preço pago pelo Estado pelas 

desapropriações e diminuir o tempo de imissão de posse; aumentou a 

criminalização das ocupações de terra – principal tática dos movimentos 

sociais – proibindo que terras ocupadas fossem vistoriadas por dois anos e 

suspendendo qualquer negociação em caso de ocupação de prédios públicos 

por envolvidos no processo de desapropriação e vetando acesso a recursos 

públicos a entidades envolvidas em ocupações; promoveu uma campanha 

midiática de construção de uma imagem positiva do governo em relação à 

reforma agrária e outra negativa em relação às ocupações2; descentralizou a 

reforma agrária transferindo os processos para as esferas locais de poder e 

iniciou a reforma agrária de mercado. (Idem, 2011) 

 A convergência de interesses entre o Banco Mundial que via no Brasil as 

condições ideais para implementar o novo modelo de política de 

assentamentos e o governo que necessitava responder às pressões sociais foi 

o que possibilitou a implantação dos projetos de crédito fundiário com 

financiamento deste banco. Além do mais eles tem a função tática de esvaziar 

a ascensão das lutas sociais que se refletia no aumento das ocupações, já que 

o novo mecanismo teria facilidade em disputar as bases dos movimentos. 
                                                             
1O quadro comparativo de ocupações do Caderno de Conflitos no Campo 1996, publicado pela 
Comissão Pastoral da Terra registra os seguintes números: 1991 – 77; 1992 – 81; 1993 – 89; 
1994 – 119; 1995 – 146; 1996 – 398. (CPT, 1997, p. 44) 

 

2O texto “Terra e Cidadania”, publicado em 25 de Março de 1995 na Folha de São Paulo inicia 
essa campanha. 

 



Afinal, diante da possibilidade de ter acesso a terra sem precisar passar por 

todo o processo organizativo do movimento que inclui ocupação te terra – 

geralmente acompanhada de muita repressão policial -, acampamento por 

tempo indeterminado e a incerteza de ser assentado ou não, os sem-terra 

poderiam ser facilmente cooptados. 

 

Os projetos 

O primeiro projeto foi o “Reforma Agrária Solidária” ou “Projeto São 

José”, um fundo estadual criado pelo governo do Ceará contando com 4 

milhões de reais dessa instância, mais 6 milhões emprestados pelo Bird. O 

objetivo era atender 800 famílias com a compra de 40 mil hectares. Na prática 

financiou a compra de 44 imóveis num total de 23.622 hectares, o que atendeu 

694 famílias. (PEREIRA, 2010) 

 Em 1997 o projeto foi estendido aos estados do Maranhão, Pernambuco, 

Bahia e Minas Gerais com o nome de “Cédula da Terra”, ou, originalmente 

“Projeto Piloto de Reforma Agrária e Alívio à Pobreza”. A escolha dos estados 

se deu por conta dos altos níveis de concentração da pobreza/nível de conflitos 

e pelo fato de o BIRD atuar na região desde a década de 70. Contando com a 

logística existente, estimava-se que o projeto piloto ocorreria de maneira 

acelerada e daria rápidos resultados. O projeto tinha como alvo os 

trabalhadores sem-terra (assalariados, arrendatários e parceiros) e 

minifundistas, agricultores sem terra suficiente para subsistência. Atendeu 

15.267 famílias de 1997 a 2002, um ano e meio depois do prazo originalmente 

previsto, tendo um orçamento total de 150 milhões de dólares, sendo 45 

milhões recurso do governo federal (para aquisição de terras), 90 milhões de 

empréstimo do Banco Mundial (investimentos complementares), 6 milhões dos 

governos estaduais e 9 milhões de contrapartida das comunidades. Os 

empréstimos alcançavam um teto de 11.200 dólares por família com um prazo 

inicial para pagamento de 10 anos, posteriormente estendido para 20 anos 

devido à inadimplência. (RESENDE; MENDONÇA, 2004) 



 O acesso ao financiamento só se realizaria mediante a criação de 

associações comunitárias legalmente constituídas, preexistentes ou criadas 

para esse fim. As associações eram responsáveis pelo pagamento das 

prestações. Amortizada a dívida, cada família receberia o título de propriedade. 

Oficialmente cabia à associação selecionar o imóvel e negociar o preço 

diretamente com o proprietário. Depois apresentariam o projeto ao órgão gestor 

do programa que analisaria a proposta e elaboraria o laudo técnico de 

avaliação do imóvel. Aprovada a proposta o Banco do Nordeste estaria 

autorizado a realizar o financiamento e pagar o proprietário e os prestadores de 

serviço de transferência de titularidade. (SAUER; PEREIRA, 2011) 

 Os dois projetos equivalem a experiências para testar a viabilidade do 

modelo de reforma agrária de mercado. Esses casos correspondem ao 

primeiro dos dois objetivos da política do Banco Mundial, avalizada pelo 

governo federal, o alívio à pobreza extrema, por isso a escolha desse local e 

desse público alvo. 

 Ao mesmo tempo em que o “Cédula da Terra” era implantado, tramitava 

no Senado o Projeto de Lei n° 93, que previa a criação de um fundo público 

para a compra de terras para pequenos agricultores e trabalhadores rurais. O 

projeto foi aprovado em fevereiro de 1998 em sessão única com o nome de 

“Banco da Terra” e regulamentado pelo Decreto nº 3.207 de 13 de abril de 

1999. (Idem, 2011) De 1998 a 2002 o projeto contou com o orçamento de 

928.273 reais, atendendo 51.808 famílias dispostas em todos os estados do 

país. O teto do financiamento agora era de 40.000 reais. (RESENDE, 

MENDONÇA, 2004) 

O “Banco da Terra” se destinava a um público um pouco mais 

capitalizado, atendendo ao segundo objetivo da política do Banco Mundial, 

também avalizada pelo governo federal, a integração da produção da pequena 

propriedade ao circuito do agronegócio. Aqui a reforma agrária deixa de ser 

principalmente uma política compensatória de alívio à pobreza e passa a ser 

parte da tática de expansão da agricultura familiar integrada, seguindo a lógica 

do discurso de fortalecimento da agricultura familiar. 



As regras do programa eram basicamente as mesmas do Cédula da 

Terra, com a diferença que agora, os empréstimos poderiam ser individuais, 

dispensando a criação das associações. A descentralização do projeto para as 

instâncias locais de poder contribuiu para a participação de organizações 

ruralistas e do sindicalismo pelego da Força Sindical, que passou a integrar o 

Conselho Curador do Banco da Terra. (Idem,  2004) 

O quarto programa, “Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural” 

seguiu a mesma lógica dos outros programas só que com uma prerrogativa 

importante, o apoio da Contag. O Fórum Nacional pela Reforma Agrária e 

Justiça no Campo, entidade composta por várias movimentos sociais e 

sindicatos como o MST, CPT, CIMI, Contag, desde a implementação do 

“Reforma Agrária Solidária” se manteve em bloco na oposição aos projetos 

fazendo a crítica a esse modelo de reforma agrária. Entretanto, em 2000, a 

Contag rompeu a unidade no interior do FNRA e incluiu na pauta do seu “Grito 

da Terra” a necessidade de programas de crédito fundiário para atender sua 

demanda. Para o Banco Mundial e para o governo federal esse era o trunfo 

necessário para propagandear a eficiência dos programas devido à 

participação das organizações da sociedade civil. 

O programa contou com o orçamento de 19.6 milhões de reais, vigorou 

de 2001 a 2003 e atendeu um montante de 7.510 famílias.   

 

Avaliação 

A reforma agrária de mercado é o principal ponto de antagonismo da 

política agrária do governo federal/Banco Mundial à política defendida pelos 

movimentos sociais de luta pela terra. Seus efeitos político/econômicos e 

operacionais repercutem negativamente do ponto de vista da luta social e de 

sua organização. Os principais deles: 

- Os projetos tem o objetivo de se realizar nas bases dos movimentos sociais, 

disputando-as. Isso gera inevitavelmente sua desmobilização e 

enfraquecimento. A criação das associações para pleitear os financiamentos é 

um exemplo claro disso. As famílias que queiram ser “beneficiadas” com os 



empréstimos devem constituir tais associações que funcionam numa lógica e 

prática totalmente diferente da concepção de organização e luta desses 

movimentos. Além disso o processo de formação política e de criação de uma 

identidade comum aos sem-terra que tem inicio nos espaços dos 

acampamentos é interrompida pela possibilidade de uma via mais fácil e rápida 

de acesso à terra através da propaganda da “reforma agrária sem conflitos”. 

Como parte da lógica das políticas assistencialistas, esse tipo de discurso 

objetiva ocultar o conflito de classes na sociedade, cooptando as bases do 

movimento social para sua política. 

- O endividamento a que ficam submetidos os trabalhadores rurais e 

agricultores é recorrente. Os recursos oriundos do financiamento não eram 

suficientes para cobrir a compra da área e os investimentos na produção. As 

áreas adquiridas, muitas vezes de má qualidade – principalmente no nordeste 

– não reúnem condições para a geração de renda que seja suficiente para a 

subsistência, para alimentar a produção e pagar as dívidas do financiamento. O 

que tinha por princípio o alívio à pobreza acaba por agravar a situação 

financeira das famílias. 

- A corrupção e o favorecimento de certos atores como políticos locais, 

organizações ruralistas, sindicatos, funcionários públicos ligados às instâncias 

de regulação dos programas nas transações de compra e venda de terras foi 

recorrente e gerou inclusive a suspensão de recursos durante um intervalo de 

tempo para fiscalização dos processos. 

- O aumento do preço das terras devido aos recursos disponíveis para a 

aquisição de terras culminou no inflacionamento do mercado de terras. A 

situação de pobreza extrema levou os “beneficiários” a aceitarem as condições 

impostas e os preços mais elevados. A medida ainda premiou os latifundiários 

ao pagar-lhes as terras em dinheiro, o que no processo de reforma agrária 

redistributiva seria feito por meio de Títulos da Dívida Agrária. (Ibidem, 2004) 

  

O MST e a Reforma Agrária Redistributiva 



 A reforma agrária redistributiva ou como o MST prefere denominar 

“Reforma Agrária Popular” compõe o Projeto Democrático Popular defendido 

pelo movimento desde sua fundação na década de 80. Parte de uma leitura da 

realidade que identifica dois problemas estruturais no meio rural brasileiro: a 

pobreza e a desigualdade social. Os objetivos estratégicos do movimento são a 

luta pela eliminação desses dois problemas. As táticas para atingir esse 

objetivo compreendem distribuir a propriedade da terra e democratizar o capital 

e a educação. Isso implica criar condições para que o camponês assentado 

tenha acesso a capital, ou seja, acesso a crédito subsidiado para desenvolver a 

produção agrícola, instalar suas próprias agroindústrias, mecanismos de 

acesso ao mercado e comercialização. (STEDILE; FERNANDES, 2005) 

 Essa concepção de reforma agrária, como afirma João Pedro Stedile, 

maior quadro do MST, está muito próxima da reforma agrária clássica, aquela 

realizada pelas burguesias industriais na Europa para desconcentrar a 

propriedade, democratizar o acesso à terra e consequentemente possibilitar o 

consumo dos bens industriais por parte do campesinato que então teria a renda 

advinda da produção de sua pequena propriedade. Está firmada nos marcos do 

capitalismo e atrelada a um projeto de desenvolvimento nacionalista e 

republicano defendendo inclusive alianças com setores da burguesia industrial 

nacional para incentivar o mercado interno. (GAZETA MERCANTIL, 2004) 

 O que difere portanto a política de reforma agrária defendida pelo MST e 

a política de assentamentos empreendida pelo dueto FHC/Banco Mundial são 

duas premissas básicas: Primeiro, o MST defende a reforma agrária 

constitucional, como projeto político amplo capitaneado pelo Estado através da 

medida punitiva de desapropriação do latifúndio improdutivo. Segundo, o 

movimento defende a autonomia do campesinato em relação ao agronegócio, 

por isso a necessidade de criação de suas próprias agroindústrias através do 

sistema de cooperativas. Interessa estar inserido no mercado, mas não de 

forma subordinada ao agronegócio, como enseja o projeto de integração 

camponesa do governo FHC. 

 Embora seu programa de matriz reformista seja extremamente recuado, 

é a tática radical do movimento - as ocupações -, herdada da tradição do 



movimento camponês, um legítimo confronto ao legalismo burguês que 

compõe a base de qualquer governo burguês e mais ainda do governo do 

Partido da Social Democracia Brasileira. É esse confronto que irá gerar a onda 

de repressão e criminalização por parte tanto do bloco no poder como dos 

aparelhos privados de hegemonia, principalmente a grande mídia, cristalizando 

no MST a imagem do mal. São esses os dois pontos de confronto mais fatais 

entre o movimento e o governo FHC, a tática subversiva das ocupações e sua 

concepção nacional desenvolvimentista de reforma agrária em oposição à 

política mercantil de assentamentos de matriz neoliberal. 
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