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1. APRESENTAÇÃO
De maneira geral, as experiências fundiárias de outros países são ainda pouco
conhecidas no Brasil. Sendo assim, o Laboratório de Estudos da Multifuncionalidade
Agrícola e do Território da Universidade Federal de Santa Catarina (Lemate/UFSC) e a
Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(SRA/MDA) firmaram um termo de cooperação com o propósito de empreender o
projeto “Análise e intercâmbios técnicos-científicos internacionais de ordenamento,
regularização e crédito fundiário” com atividades previstas entre início de 2013 e março
de 2015.
O projeto se apoiou metodologicamente na análise comparativa, em particular o
que se convencionou chamar de “olhar cruzado”, e priorizou de forma explícita as
relações Sul-Sul. Em outras palavras, não se voltou exclusivamente para casos
excepcionais de países que lograram índices de desenvolvimento elevados, a exemplo
da França, mas também para situações com problemas semelhantes aos encontrados no
Brasil, como o México, Uruguai e Argentina. O interesse pelo caso francês se justifica,
no entanto, pela trajetória histórica desse país no que se refere à construção de políticas
públicas de apoio à agricultura familiar, com destaque para a experiência de mais de
meio século das Sociedades de Ordenamento Fundiário e de Estabelecimento Rural
(Safer 1) criadas nos anos de 1960.
Os objetivos do projeto foram os seguintes: i) Melhorar os instrumentos de
governança fundiária a partir de trocas de experiências internacionais; ii) Proporcionar
melhor visibilidade regional e internacional para as políticas fundiárias brasileiras; iii)
Identificar dentro dos países parceiros ações que facilitem o acesso à terra para os
jovens rurais; iv) Constituir e fortalecer redes entre os envolvidos (gestores,
acadêmicos, atores sociais) em políticas de governança da terra e; v) Construir uma base
de conhecimento técnico-científica na área de governança fundiária.
Para atingir esses objetivos, os coordenadores do projeto promoveram os
seguintes principais eventos em ordem cronológica: i) uma oficina sobre governança
fundiária que reuniu técnicos governamentais, pesquisadores, líderes de movimentos
sociais brasileiros e especialistas internacionais para identificar os aspectos mais
interessantes a compartilhar sobre a realidade fundiária dos países participantes do
1

No original, Sociétés d’Aménagement Foncière et Établissement Rural.
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projeto; ii) três missões de intercâmbio técnico-científico (França, Uruguai e México) a
fim de conhecer in loco algumas das experiências fundiárias desenvolvidas pelos países
colaboradores; iii) um seminário internacional que proporcionou a gestores
governamentais, lideranças sindicais e pesquisadores a oportunidade de conhecer
políticas públicas de distintos países, expor suas experiências e debater suas impressões,
dúvidas e pontos de vistas críticos sobre a matéria. O Quadro 1, a seguir, apresenta os
eventos e as respectivas datas de realização. Além disso, mas não menos importante, o
projeto de pesquisa proporcionou a elaboração de Trabalhos Conclusão de Curso (TCC)
e dissertações de mestrado, além de publicações de artigos científicos, capítulo de livro
e uma coletânea de textos sobre a temática da governança fundiária.

Quadro I: Cronograma das principais atividades realizadas pelo projeto de cooperação
SRA-MDA/LEMATE-UFSC

Atividade

Período de Execução

Oficina Internacional sobre Governança Fundiária

15 a 19/04 de 2013

Intercâmbio Internacional na França

30/08 a 08/09 2013

Intercâmbio Internacional no Uruguai

13 a 15/11 de 2013

Intercâmbio Internacional no México

24 a 28/02 de 2014

Seminário Internacional sobre Governança Fundiária

10 a 12/12 de 2014

Este relatório está dividido em quatro partes, além desta apresentação. A
primeira apresenta uma síntese das experiências discutidas durante a Oficina e os
encaminhamentos que orientaram as missões de intercâmbio subsequentes. A segunda
apresenta uma sistematização dos temas debatidos durante cada Intercâmbio, seguidos
de suas principais conclusões e encaminhamentos. O evento de encerramento do
projeto, o Seminário Internacional, compõe a terceira parte deste relatório, onde retomase os eixos norteadores do Seminário construídos nas etapas anteriores do projeto e
destacam-se os principais pontos de reflexão, avaliações e recomendações originadas no
evento. Por fim, a quarta parte reúne as principais conclusões, avaliações e perspectivas
de continuidade das relações consolidadas ao longo do período de execução do projeto.
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2. I OFICINA INTERNACIONAL DE GOVERNANÇA FUNDIÁRIA
A I Oficina Internacional de Governança Fundiária ocorreu entre os dias 15 e 17
de abril de 2013, em Brasília (DF), seguida de uma visita técnica de um grupo de
representantes dos diferentes países ao município de Beberibe (CE) para conhecer as
experiências de regularização fundiária e de crédito fundiário em curso no município.
Eesse evento foi o primeiro da iniciativa que pretendeu aumentar a capacidade de
compreensão dos gestores públicos e atores da sociedade civil do Brasil e dos demais
países envolvidos sobre o tema fundiário. Particularmente para os promotores
brasileiros existiu, além do aspecto acima destacado, o propósito de sensibilizar a
sociedade civil e membros do governo sobre a importância do processo de governança
da terra, bem como subsidiar a construção de políticas públicas inovadoras sobre o
tema. A partir dessa oficina foi elaborado um panorama resumido sobre a governança
fundiária na França e nos quatro países latino-americanos (Brasil, México, Uruguai,
Argentina) participantes do projeto, que apresentamos em seguida. Posteriormente,
aponta-se as principais conclusões, encaminhamentos e sugestões operacionais dos
participantes do evento. O Anexo 1 apresenta a programação do referido evento.

2.1

A EXPERIÊNCIA FRANCESA
A experiência francesa de gestão fundiária está alicerçada nas profundas

transformações sociais e econômicas ocasionadas pela Revolução Francesa que
geraram, entre outros efeitos, um forte processo de fragmentação das terras. Após a
Segunda Guerra Mundial, o governo francês associou o processo de gestão fundiária em
curso à política de modernização agrícola. Essa estratégia visou, de um lado, corrigir a
excessiva fragmentação das terras que dificultava a viabilização econômica dos
estabelecimentos agrícolas e, de outro, implantar mecanismos de gestão que facilitassem
as mudanças desejadas nos processos produtivos. Para tanto foi estabelecido um sistema
de cogestão e de descentralização da política de desenvolvimento agrícola entre Estado
e sindicalismo agrícola. No caso específico do controle do mercado de terras, a criação
das Sociedades de Ordenamento Fundiário e de Estabelecimento Rural representa a
principal medida. Outro ponto crucial para qualificar a gestão da terra, dar segurança
jurídica e viabilizar os projetos de crédito e assistência técnica foi a aprovação do
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Estatuto do Arrendamento 2. Esse instrumento que ainda está em vigor estabelece
mecanismos transparentes e seguros do ponto de vista jurídico sobre o uso de terras na
forma de arrendamento. Ressalta-se que na França a maior parte dos proprietários
fundiários não são mais agricultores e não têm relação direta com as atividades
produtivas desenvolvidas em seus estabelecimentos já que o produtor direto arrenda a
maior parte das terras cultivadas.
Entre os diversos mecanismos de apoio à governança fundiária criados pelo
governo francês durante a segunda metade do Século XX merece destaque a existência
de um cadastro único de multiuso das terras disponíveis em todos os municípios e
organizações governamentais. O cadastro é de livre consulta estando disponível,
inclusive, em formato digital. Sua existência facilita o controle social da malha fundiária
e orienta o planejamento e execução de políticas públicas territoriais e agrícolas em todo
território francês.
Outra ação muito relevante em termos sociais foi a consolidação de um
programa de instalação de jovens agricultores 3. Desde a sua origem, esse programa
contou com o apoio direto das Safer e alcançou grande amplitude junto aos filhos de
agricultores e, mais recentemente de estudantes – especialmente de cursos de ciências
agrárias – que nutrem o desejo de se tornar produtores rurais. A instalação de jovens
agricultores, bem como a criação de novos empreendimentos rurais, foi concebida com
apoio direto do sindicalismo agrícola majoritário, que se encontra na direção ou
influencia o processo de gestão das principais organizações profissionais agrícolas do
país. As políticas de sucessão gerencial dos estabelecimentos agropecuários também
orientaram os processos de reordenamento fundiário e os programas de apoio técnico
desenvolvidos pelos departamentos franceses.
Os avanços nos mecanismos de gestão e controle fundiário, que permitiram que
a França se transformasse num grande produtor agrícola e levasse mais justiça social ao
campo, não foram capazes de impedir a ameaça do futuro do meio rural impulsionada
pela dinâmica da urbanização. O crescimento das cidades vem criando um intenso
2

O projeto originou uma coletânea contendo discussões sobre diversos temas tratados ao longo dos
eventos, intitulada “Governança da terra e sustentabilidade: experiências internacionais de políticas
públicas em zonas rurais”. Para uma análise aprofundada sobre o contexto histórico e funções
contemporâneas das Safer consultar o Capítulo de autoria de Robert Levesque dessa coletânea. Em
relação ao estatuto de arrendamento ver o Capítulo elaborado por Frédéric Courleux.
3
Sobre esse tema consultar o Capítulo da coletânea elaborado por Mylène Testut Nevès.
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processo de artificialização ou de impermeabilização das terras agrícolas para uso
urbano, que diminui os espaços destinados à agricultura e outras atividades primárias. A
expansão das cidades tem elevado os preços das terras e ampliado as dificuldades para a
população e os ofícios tipicamente ligados às atividades agrícolas se manterem. A
pressão urbana, as contradições decorrentes da Política Agrícola Comum (PAC) da
União Europeia que privilegia as grandes unidades produtoras e os diversos fenômenos
de natureza sociocultural que afetam o modo de vida no campo têm ocasionado efeitos
negativos na malha fundiária, com destaque para a sensível redução do número de
estabelecimentos rurais, em especial os de áreas menores, nos últimos trinta anos.
2.2 A EXPERIÊNCIA URUGUAIA
Com apenas 176.220 km² e pouco mais de 3 milhões de habitantes, o Uruguai
tem a proporção de um anão em comparação a seus vizinhos, Argentina e Brasil, mas
compartilha com eles a pecuária extensiva e uma concentração muito elevada de terra.
Apesar de seu pequeno tamanho, atrai muitos investidores e está sujeito a um processo
de “estrangeirização” de terras (monopolizada por estrangeiros). Por isto, o país
desenvolveu uma série de ferramentas no sentido de reforçar o controle da terra.
A lei de reordenamento territorial e desenvolvimento sustentável aborda o tema
da estrutura fundiária sem diferenciar espaço rural e urbano. O Instituto Nacional de
Colonização intervém em favor do acesso à terra recorrendo, como a França, ao
arrendamento de terras. Além disso, uma política de permanência de jovens agricultores
foi estabelecida como uma ferramenta de reestruturação econômica da agricultura
familiar. A saída de muitos agricultores, em geral os mais velhos, representa uma
oportunidade para assegurar a modernização ao se poder superar o desafio de renovação
geracional, uma vez que as terras liberadas representam um potencial de expansão de
estruturas existentes ou de retomada por um jovem agricultor. Por fim, vale ressaltar
que todas essas ações, não só as diretamente relacionadas à terra, só são possíveis graças
à existência de um cadastro eficiente e um poderoso sistema de informação geográfica.
Merece destaque na experiência uruguaia a tentativa de romper com a exclusão
histórica do rural nos processos de planejamento de ordenamento territorial. Em anos
mais recentes, o governo deu prioridade ao processo de ordenamento territorial como
marco institucional mais geral (urbano e rural), que contempla a estrutura fundiária.
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Assim, toda discussão das questões fundiárias relacionadas ao espaço rural estão
diretamente integradas às ações de planejamento territorial.
Outro aspecto da governança que chama atenção do caso uruguaio refere-se à
gestão das terras adquiridas pelo governo e destinadas aos processos de ordenamento
fundiário. Como permanecem na condição de patrimônio público, o Estado tem o
direito de preservar o título de proprietário dessas terras, outorgando o seu usufruto aos
beneficiários. Essa opção é viabilizada pela importância do título de arrendamento
estabelecido entre o Estado e agricultores como instrumento de gestão do recurso terra.
O arrendamento permite o controle das terras, prevendo o uso produtivo pleno pelos
contemplados pela política pública. Todavia, esse processo ainda é muito incipiente,
visto que atualmente, somente 3% das terras do país são controladas pelo Instituto
Nacional de Colonização (INC). Paralelamente, observa-se um forte processo de
“estrangeirização” das terras adquiridas por empresas e investidores particulares, e
destinadas principalmente à produção de commodities agrícolas.
Por suas particularidades, essa estratégia de governança que aposta no
arrendamento como mecanismo de outorga de terras públicas merece ser analisada mais
de perto, tanto por oferecer segurança jurídica para o controle das terras reformadas no
médio e longo prazo, quanto pela possibilidade de planejar e estabelecer contratos com
metas produtivas e de conservação ambiental com os ocupantes. Além disso, o recurso
do sistema de arrendamento se deu após um histórico de intervenções do Estado na
estrutura fundiária, que resultaram em vendas recorrentes das terras para terceiros da
parte dos beneficiados.
2.3 A EXPERIÊNCIA MEXICANA
No México metade das terras do país foi objeto de reforma agrária, como parte
da revolução zapatista iniciada em 1911 sob a forma de restituição de terras para as
comunidades das aldeias, e com o estabelecimento dos “ejidos” em 1934. O novo
código agrário estabeleceu que a terra era propriedade do Estado e aplicou-se o
princípio da “doação” por usufruto da terra a cada agricultor. Os ejidos são constituídos
por comunidades que exploram conjuntamente suas terras. No entanto, em 1992, a
privatização dos ejidos foi iniciada com o argumento de torná-los mais produtivos.
Paralelamente, o governo mexicano implementou tribunais agrários descentralizados
para resolver mais de perto a administração das disputas de terra.
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Hoje, o país enfrenta vários desafios. A privatização dos ejidos foi acompanhada
da transição para o uso do solo de forma individual. A extrema fragmentação das
explorações agrícolas e o envelhecimento significativo dos agricultores levantam
questões de sucessão geracional e de viabilidade econômica dos estabelecimentos.
Na continuidade deste relato é importante destacar que a revolução mexicana de
1910 desencadeou um ambiente político que permitiu realizar a reforma agrária mais
abrangente da América Latina e mesmo do mundo, repartindo mais de 50% da
superfície agrícola do país e resgatando o sistema de ejidos. Ao longo do século XX, as
sucessivas transformações da malha fundiária mexicana acabaram por gerar uma
excessiva fragmentação das terras, que afetaram não apenas os estabelecimentos rurais,
como também o solo urbano e, consequentemente, todo o processo de ocupação
territorial.
Nos tempos pré-colombianos, os ejidos eram estabelecimentos rurais que se
formavam pela apropriação de terras para uso comum. Essa forma comunitária de posse
e uso da terra teve grande importância na vida agrícola do país, mas sofreu forte
desestruturação durante o período colonial. A Revolução Mexicana resgatou esse
sistema com o propósito de devolver as terras ocupadas à população nativa –
especialmente indígena – e estimular a produção de alimentos.
Nos últimos anos, a governança fundiária mexicana sofreu transformações
importantes, em decorrência da mudança do sistema de titulação das terras dos ejidos do
regime comunitário para individual. Essa mudança pretendeu corrigir distorções como o
parcelamento excessivo do solo que prejudicava o planejamento dos espaços rurais e
urbanos, e criar novas estratégias jurídico-institucionais capazes de combater os
problemas estruturais, que tem levado, inclusive, ao aumento da pobreza rural no
México.
2.4 A EXPERIÊNCIA ARGENTINA
Este país é marcado pela enorme desigualdade agrária e a forte presença da
pecuária e de monocultura para exportação, das quais depende em grande parte a
economia do país. A soja representa mais de 36% do total das exportações do país. A
concentração de terras provoca uma redução alarmante do número de estabelecimentos
agrícolas. Dos 38 milhões de hectares da Superfície Agrícola Útil (SAU), metade é
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dedicada à criação de gado. A área média por estabelecimento é de 600 ha em cinco
províncias dos Pampas (ou onde se concentra o gado e a soja) e o número de
estabelecimentos passou de 378.000 em 1988 para 276.000 em 2008.
Recentemente, uma série de políticas fundiárias atenuou o apoio estatal a
grandes empresas exportadoras, que marcam a história econômica do país. Partindo de
uma governança fundiária muito insipiente, hoje há um bom aparato institucional em
funcionamento. Foi criada a Direção Nacional de Terras e Unidades Agrícolas, com a
incumbência de começar a criação de um registro das unidades produtivas, a fim de
oferecer uma melhor orientação para a governança da terra. Um programa nacional de
planejamento territorial e proteção do solo foi também criado para conciliar os objetivos
de redistribuição de terras e proteção ambiental.
Assim como em outros países latino-americanos, as regiões agrícolas argentinas
sofrem, atualmente, uma forte pressão do capital internacional. Esses investidores estão
interessados na exploração das suas reservas minerais e das terras consideradas como
uma das mais ricas do mundo (pampa úmido), onde são implantadas fazendas dedicadas
ao cultivo de commodities, sobretudo a soja. A “estrangeirização” de terras, embora
venha sendo controlada parcialmente desde 2011 pela sanção de uma lei nacional, já
contribuiu para uma sensível redução do número de estabelecimentos rurais, em
especial dos menores, corroborando um forte processo de concentração fundiária
observado nos últimos trinta anos.
Para disciplinar a presença estrangeira, qualificar o planejamento fundiário e
reorganizar a ocupação dos espaços rurais, o governo argentino efetuou nos últimos
anos uma série de transformações jurídico-administrativas. Essas mudanças afetam
também as províncias que possuem certa autonomia para gerenciar suas malhas
fundiárias. A recente criação da Direção Nacional de Terras e Unidades Agropecuárias,
aliadas à implantação de um Programa Nacional de Titulação e Manutenção (dos
agricultores) e a adoção de um Registro de Unidades Agropecuárias são algumas das
medidas que merecem destaque nesse cenário marcado pela fragilização das unidades
agrícolas familiares e comunidades tradicionais. Para redirecionar o planejamento dos
espaços rurais e urbanos na ótica da sustentabilidade foi criado também um Programa
Nacional de Planificação Territorial e Proteção dos Solos. A implantação desse conjunto
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de medidas ainda é embrionária, indicando que sua eficácia só poderá ser avaliada com
o passar do tempo4.

2.5 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA
Considerado internacionalmente como o país campeão de desigualdades
fundiárias se distingue pela dualidade de sua agricultura, e isto ocorre em todos os
níveis, inclusive governamental, já que o Brasil tem dois ministérios: o MDA dedicado
à agricultura familiar, que fornece 75% da alimentação dos brasileiros, e o MAPA,
reservado para o agronegócio, cujas exportações alcançam altos níveis no comércio
mundial. Contudo, a situação é diferente da Argentina, pois há um número expressivo
de estabelecimentos agrícolas familiares, cerca de 4,3 milhões.
A política de colonização da Amazônia foi usada desde os tempos da ditadura
militar de 1964 para “exportar” o problema agrário para as zonas de fronteira, deixando
de tocar nas propriedades da elite agrária que tem uma forte influência no parlamento.
Assim, o espaço agrícola está crescendo sem que as desigualdades associadas à terra
diminuam. No entanto, a criação do MDA em 1999, sob a pressão dos movimentos
sociais (particularmente o MST), mudou o jogo. Além de aumentar o reconhecimento
da agricultura familiar, vários programas e políticas foram introduzidos para apoiar as
três frentes de intervenção fundiária: a política de assentamentos (instalação de famílias
de agricultores em áreas desapropriadas, muitas vezes ocupadas por movimentos de luta
pela terra), a regularização das terras de agricultores sem título de propriedade e o
financiamento público de acesso à terra via a política de crédito fundiário para os
pequenos agricultores.
Outro problema enfrentado pelo Brasil é a ausência, até agora, de um cadastro
unificado e a fraqueza do sistema tanto geográfico quanto de registro pelos cartórios.
Essa fraqueza abre a porta para abusos (a área registrada pelos cartórios ultrapassa a
superfície do Brasil) e a tensões fundiárias (desapropriação de agricultores pelo
agronegócio, conflitos, assassinatos...). A fim de preencher esta lacuna, o Brasil
assumiu recentemente a tarefa de introduzir um cadastro de terras único e

4

Para uma apresentação dessas políticas, consultar o Capítulo da coletânea citada de autoria de Mariana
R. Uría.
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multifinalitário. Entretanto, esta tarefa envolve um processo relativamente longo a fim
de atingir a cobertura total do país.
Observa-se atualmente no Brasil, a coexistência de diferentes formas de
intervenção estatal na malha fundiária rural. Os programas de governo estão baseados
em três eixos de atuação: assentamentos, crédito para aquisição de terras e regularização
fundiária. Contudo, uma das principais deficiências brasileiras nessa área é a
inexistência de um cadastro único de multiuso das terras rurais. A presença desse tipo
de sistema unificado pode aproveitar melhor a riqueza dos dados já inseridos em
cadastros temáticos implantados nos últimos anos por vários órgãos federais e estaduais.
Certamente, a possibilidade de unificar numa plataforma comum as informações
dispersas colabora para o estabelecimento de um ambiente institucional mais favorável
diante da diversidade de políticas agrárias e da dificuldade de concertação (participação
social e descentralização), que tradicionalmente restringem o controle social e a eficácia
de ações nessa área.
Uma das novidades é a articulação das políticas de acesso à terra e de
regularização fundiária com os programas de enfrentamento da pobreza rural, tendo por
base o Cadastro Único (CAD-Único) gerido pelo Ministério de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome. Porém, a diversidade regional e a autonomia dos estados federados
para gerenciar suas terras aumentam a complexidade dos problemas relacionados à
questão agrária brasileira e apontam para a necessidade de se estabelecer novas
estratégias de governança. Tendo em conta os desafios relacionados com a viabilização
de políticas de acesso à terra em regiões de baixo dinamismo socioeconômico e a
inclusão produtiva de agricultores familiares mais pobres, somente a determinação
política para a mudança do status quo, planejamentos territoriais inovadores sobre o uso
das terras, apoio de órgãos que efetuam o registro e a regulação jurídica, como os
cartórios, e o desenvolvimento de mecanismos técnico-operacionais suficientemente
articulados entre as diversas esferas de governo e da sociedade civil são capazes de criar
um cenário mais favorável às mudanças na governança fundiária.
2.6 QUESTÕES GERAIS, SUGESTÕES E ENCAMINHAMENTOS DA OFICINA
As diferentes experiências de governança fundiária aqui brevemente relatadas
ajudam na compreensão e na identificação de aspectos que por sua semelhança podem

15

facilitar a busca de soluções inovadoras para os problemas fundiários do Brasil, bem
como dos demais países. Em primeiro lugar é imperativo resgatar as origens das
diferentes experiências, pois o contexto histórico de cada país explica as
particularidades das políticas de governança da terra. Embora seja impossível e não
desejável reproduzir aqui no Brasil as trajetórias político-institucionais vividas por
outras nações sabe-se que, além dos aspectos ideológicos que determinaram uma
correlação de forças mais ou menos favorável para a democratização das terras, foram
propostas técnicas e estratégias institucionais bem fundamentadas que garantiram o
êxito ou fracasso das experiências ligadas à governança fundiária.
Outra questão geral que preocupou a todos os envolvidos com iniciativas de
governança fundiária está relacionada com as dinâmicas econômicas externas e internas
que estão gerando um aumento da concentração de terras em muitos países. De um lado,
observa-se o avanço das relações capitalistas no meio rural, alcançando até mesmo as
regiões mais remotas do planeta. De outro, nota-se uma expansão dos mecanismos de
democratização política e ampliação das garantias civis, que garantem espaços de
participação social às populações historicamente excluídas. A presença desses
antagonismos tem gerado as condições para a manutenção do confronto entre dois
modelos de exploração agropecuária (aqui denominados, para efeito de comparação, de
agronegócio e agricultura familiar), que condicionam as mudanças na governança da
terra.
Como lidar com esse processo contraditório e avançar em formulações que
possam induzir novas bases do planejamento fundiário? Parece ser necessário, em
primeiro lugar, que se adote um enfoque sistêmico que permita olhar a questão em suas
diversas facetas. Vislumbrar melhorias em termos de democratização no acesso aos
recursos fundiários significa propiciar ao mesmo tempo condições para a
sustentabilidade das atividades produtivas. Ou seja, é necessário qualificar os modelos
produtivos contemplando atividades e propostas que possam orientar a governança em
múltiplas dimensões. Assim, o debate sobre os modelos de exploração agropecuária
deve considerar: tamanho máximo das propriedades, função socioambiental e direitos
humanos de forma integrada e simultânea.
As ações e políticas ligadas à questão fundiária precisam, em segundo lugar,
integrar o debate sobre a definição de rural e das relações rural-urbano, que tanto
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preocupam os pesquisadores e promotores do desenvolvimento rural. O olhar sistêmico
sobre o territórios geram a indagação sobre a pertinência e a maneira de se integrar dois
processos simultâneos de transformação da malha fundiária. É nesse sentido que se
torna possível afirmar que a reforma agrária e a reforma urbana são dois lados da
mesma moeda.
Por fim, além da indissociabilidade do planejamento rural e urbano para se
pensar em novas formas de governança fundiária, é importante lembrar do potencial da
pluriatividade como estratégia de inclusão socioeconômica das populações do campo.
Sabe-se que a viabilidade dos estabelecimentos rurais – e, portanto, das famílias do
campo – não deve se basear apenas em medidas tradicionais, que geralmente focam suas
ações no fortalecimento de atividades primárias. A governança fundiária calcada na
ótica territorial de desenvolvimento deve, nesse sentido, fortalecer propostas que
privilegiem a intersetorialidade e a integração das comunidades e municípios rurais na
esfera regional.
Além de facilitar o estreitamento de relações entre atores ligados ao Estado e à
sociedade civil de diferentes países em torno da temática da governança fundiária, a
oficina proporcionou entender que deveria focar a finalidade de inspirar a produção de
estratégias institucionais e propostas técnicas inovadoras que ajudem a equacionar
melhor os históricos problemas relacionados à questão fundiária. Para fortalecer a
articulação interinstitucional e reforçar a participação dos atores da sociedade civil
nesse processo de discussão de governança da terra são elencadas também algumas
sugestões e encaminhamentos:
i)

Ampliar a articulação do projeto de cooperação entre a SRA/MDA e

Lemate/UFSC com a Rede de Agricultura Familiar (REAF) e com os movimentos
sociais dos países parceiros.
ii)

Priorizar a análise comparativa dos instrumentos técnico-metodológicos

de governança fundiária. Para melhorar essa governança é fundamental também
fomentar parcerias regionais entre órgãos gestores de terra, universidades e
organizações sociais. Outra mudança institucional importante para se qualificar o
reordenamento e o modelo de gerenciamento da malha fundiária passa por conceber os
cartórios de registro de imóveis como fonte de informação para a estruturação e
atualização de um sistema de cadastro único multiuso, sobretudo, para o caso brasileiro.
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iii)

Aproveitar o lançamento das “Diretrizes voluntárias sobre a governança

responsável da propriedade da terra, pesca e das florestas no contexto de segurança
alimentar nacional” da FAO para fortalecer o debate sobre o tema da governança da
terra. A participação da FAO como organismo interessado pode dar um respaldo
político e visibilidade internacional para o tema.
iv)

Sugestão de enfoque temático para o Seminário Internacional de 2014:

desenvolvimento territorial sustentável e governança da terra - desafios para o
cumprimento da função socioambiental.
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3. INTERCÂMBIOS INTERNACIONAIS CORRELACIONADAS À
GOVERNANÇA DA TERRA
Após os encaminhamentos e sugestões originadas na Oficina, ocorreram missões
de estudos em três dos países parceiros do projeto: França, Uruguai e México. Apesar
de não haver uma missão na Argentina, representantes do governo argentino estiveram
presentes em todos os encontros e contribuíram para o debate e para a construção de
conhecimento originada dos encontros. A seguir serão relatados detalhes de cada missão
de intercâmbio. Vale destacar que esses relatos não pretendem recuperar de modo
exaustivo as memórias das palestras, mas sim levantar os principais pontos que
qualificaram o debate da geração de novas políticas fundiárias no Brasil.

3.1 I INTERCÂMBIO INTERNACIONAL SOBRE GOVERNANÇA
FUNDIÁRIA PARA A FRANÇA
A missão técnico-científica para a França ocorreu entre 03 e 08 de setembro de
2013, em Paris. Teve por objetivos promover a qualificação na temática da governança
fundiária de técnicos, gestores públicos e líderes sindicais e conhecer as diferentes
estratégias adotadas na França no que se refere ao tema da governança fundiária. O
Anexo 2 apresenta a programação detalhada deste intercâmbio.
De maneira geral as impressões do grupo sobre as ações realizadas naquele país
foram positivas, sobretudo pelo fato de que a visita permitiu conhecer de perto uma
realidade sociopolítica e econômica diversa, mas que possibilita reflexões sobre as
políticas fundiárias e de desenvolvimento rural atualmente implementadas pelo Brasil.
A missão à França trouxe elementos novos que contribuem para avaliar as
potencialidades do Ministério do Desenvolvimento Agrário em relação à governança
fundiária no Brasil, bem como sobre a importância das articulações internacionais na
discussão das políticas de ocupação do território rural e de segurança alimentar,
energética e ambiental. Destaca-se o grande envolvimento de gestores governamentais e
dos representantes da sociedade civil em todos os níveis (locais, regional e nacional) da
governança fundiária. Nesse aspecto ressaltam-se três pontos principais: planejamento
existente para regular o processo de acesso à terra em função da saída e entrada de
novos agricultores; a importância do arrendamento na ocupação produtiva e no combate
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à concentração das terras; e a clara separação existente entre as ações e os mecanismos
de controle relacionados à posse das terras ligadas à produção.
Será apresentada abaixo uma

síntese dos comentários, avaliações

e

recomendações efetuados pelos integrantes da comitiva. São observações a respeito dos
conteúdos discutidos durante os encontros, reuniões e demais eventos previstos na
programação. Ressalta-se que a programação da missão foi cumprida na íntegra, com
participação ativa de todos os membros da comitiva. Os relatos estão organizados em
três partes e podem ser agregados ao debate sobre as políticas de governança fundiária
no Brasil.

3.1.1 Aspectos relevantes da experiência de governança fundiária da França
A experiência francesa de governança fundiária, a qual vincula de forma mais
específica as ações governamentais e da sociedade civil nas áreas de gestão fundiária,
ordenamento fundiário, cadastro e sistema de informação geográfica, assim como
mecanismos de acesso à terra mostrou elementos importantes para a nossa reflexão. São
eles:
a) Presença de múltiplas ações para fortalecer a governança da terra;
b) Gestores com controle e conhecimento da estrutura fundiária;
c) As Sociétés d’Aménagement Foncière et Établissement Rural imprimem o
estatuto de bem público às terras e controlam as formas de uso do solo;
d) Relevância do Estatuto de Arrendamento como instrumento de acesso à terra,
sendo empregado pela maior parte dos agricultores;
e) Mecanismos eficazes de controle da especulação fundiária;
f) Maior segurança jurídica nos negócios relacionados ao mercado de terras;
g) Importância das políticas de instalação de jovens agricultores como instrumentos
de reorganização da estrutura fundiária e reestruturação produtiva;
h) Forte regulação e participação da sociedade civil na governança da terra e nas
políticas de desenvolvimento rural;
i) Categorias de agricultores e respectivas orientações técnico-produtivas com
interesses e canais de participação nos órgãos que efetuam o controle da estrutura
fundiária em sua região;
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j) Educação e a formação profissional do agricultor como pré-requisito para a
construção de políticas de governança fundiária;
k) Percepção de estratégias diferenciadas de envolvimento da sociedade civil e de
organizações governamentais no processo de governança fundiária;
l) Políticas de governança fundiária funcionam de maneira descentralizada,
contando com participação ativa de entes do Estado e de organizações civis que atuam
no plano local e regional;
m) As políticas de governança fundiária estão integradas às políticas de apoio ao
desenvolvimento rural e aos sistemas produtivos;
n) Existem mecanismos cadastrais que separam o registro da propriedade das terras
pelo tipo de atividades produtivas nelas exercidas.

3.1.2. Elementos para Debates Internos
Alguns aspectos identificados durante o intercâmbio na França podem subsidiar
os debates do governo brasileiro, de organizações sindicais da agricultura familiar e do
meio acadêmico:
a)

Percepção

das

dificuldades

de

viabilização

econômica

dos

estabelecimentos agropecuários, especialmente os estabelecimentos de pequena escala
que estão fora de canais diferenciados de comercialização;
b)

A existência de um estatuto de arrendamento juridicamente seguro e

eficiente contribui na estabilidade na condição de proprietário de terras na França;
c)

Possibilidade

de

parceria

entre

o

Ministério

da

Agricultura,

Agroalimentação e Floresta e a Safer da França com o Ministério do Desenvolvimento
Agrário e as suas secretarias e instituições relacionadas com a temática da governança
fundiária, a partir de temas de interesses comuns;
d)

A formação dos jovens agricultores sobre as políticas de gestão e

governança fundiária;
e)

O sistema francês de formação de jovens agricultores e identificação de

metodologias de interesse que podem contribuir tanto no Programa Nacional de Crédito
Fundiário, como na área de cadastro e regularização fundiária.
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3.1.3 Questões levantadas para serem aprofundadas nos encontros
subsequentes

A agenda ampla e os debates efetuados junto às instituições e organizações
governamentais e da sociedade civil na França durante o intercâmbio fizeram emergir
vários aspectos que demandam um maior aprofundamento em termos técnicos e
políticos. Elencaram-se, na sequência, questões que merecem explicações mais
detalhadas por parte dos parceiros franceses permitindo assim melhor entendimento das
ações fundiárias desenvolvidas naquele país:
a)

Compreender por meio de um melhor e mais qualificado aprofundamento

técnico o processo de georreferenciamento das parcelas de terras empregadas na França;
b)

Conhecer com mais detalhes o trabalho desenvolvido pelo Instituto

Geográfico da França, que é responsável pelo gerenciamento do sistema cadastral;
c)

Conhecer o detalhamento dos passos metodológicos referentes aos

mecanismos de atualização do sistema de cadastro de terras;
d)

Conhecer o texto e os procedimentos jurídicos do Estatuto de

Arrendamento da França;
e)

Aprofundar o entendimento da natureza jurídica das SAFER e de seus

vínculos com o poder público, em especial com o Ministério da Agricultura;
f)

Conhecer os programas didático-pedagógicos de formação de jovens

agricultores reconhecidos pelo poder público francês e suas relações com os critérios na
concessão de ajudas (Dotations Jeunes Agriculteurs);
g)

Conhecer os processos metodológicos de formação de agricultores,

especificando a existência ou não de diferenciações entre produtores (orgânicos e
convencionais, de pequena e de grande escala);
h)

Conhecer os processos de acesso de famílias provenientes de atividades

urbanas na profissão de agricultor;
i)

Conhecer o processo de aposentadoria dos agricultores;

j)

Conhecer os detalhes dos processos de transferência de parcelas agrícolas

para novos produtores e para agricultores já estabelecidos;
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k)

Conhecer o funcionamento dos instrumentos de comunicação e dos

fóruns de diálogos existentes entre o Ministério da Agricultura da França e as diferentes
entidades sindicais que atuam no meio rural.

3.2 II INTERCÂMBIO INTERNACIONAL SOBRE GOVERNANÇA
FUNDIÁRIA PARA O URUGUAI

O II Intercâmbio Internacional de Governança Fundiária realizado no Uruguai
aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2013 e teve a sua realização nos espaços
físicos do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai em Montevidéu e no
assentamento “Colônia de Aznarez” nas proximidades de Montevidéu. O Anexo 3
detalha a programação deste intercâmbio.
A missão no Uruguai, com a participação da Argentina 5, possibilitou um
aprofundamento na realidade da questão fundiária desses dois países, trazendo
elementos abordados por eles na temática da governança fundiária, ordenamento
fundiário e territorial, instrumentos de acesso à terra e mecanismos de cadastro e
sistemas de informação geográfica. Esses elementos contribuíram para a comitiva
brasileira - composta por técnicos e gestores públicos do MDA, pelas organizações de
agricultores familiares (Contag e Fetraf) e por membros do Lemate/UFSC - fortalecer a
discussão sobre a Governança Fundiária.
De forma complementar, a iniciativa da SRA em parceria com a UFSC de
discutir a Governança Fundiária junto a governos parceiros no Mercosul e com o
México mostrou a potencialidade que essa discussão pode ter na articulação e
formulação de políticas publicas que atuem por meio da governança fundiária para um
desenvolvimento sustentável do meio rural, composto na sua grande maioria por
agricultores familiares voltados para a produção de alimentos.
Nesse sentido, os principais elementos de governança fundiária discutidos
durante o Intercâmbio no Uruguai foram os seguintes: i) normativas adequadas para um
ordenamento fundiário; ii) direito de preempção no mercado de terras; iii) ordenamento
fundiário como política de desenvolvimento rural; iv) política de arrendamento como
5

A participação do Governo da Argentina se deu por meio dos técnicos do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Pesca e do Governo da Província do Chaco, os quais apresentaram suas experiências ligadas e
contribuíram nas discussões sobre as políticas públicas de governança fundiária, programas de acesso à
terra e regularização fundiária a nível nacional e das regiões provinciais na Argentina.
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instrumento de acesso a terra; v) sistema de informação cadastral e; vi) juventude rural
como ator central para qualquer política de ordenamento ou acesso à terra.

O foco do relato a seguir está na percepção e análise das políticas de governança
fundiária desenvolvidas pelo Uruguai e, de forma complementar, nos elementos
importantes das apresentações da Argentina sobre a sua política e programas nessa área.
Este item está estruturado em três partes. A primeira, mais extensa, contém
detalhamentos de temas importantes discutidos ao longo das mesas e apresentações. A
segunda contém uma síntese dos aspectos mais importantes com relação a governança
fundiária do Uruguai e a última contempla elementos para debates internos que
direcionaram as etapas seguintes do projeto.

3.2.1 PRINCIPAIS TEMAS DAS EXPERIÊNCIAS URUGUAIA E ARGENTINA
O II Intercâmbio foi estruturado de forma a alcançar o objetivo principal de
conhecer prioritariamente as políticas e ações de governança fundiária e os mecanismos
de acesso à terra do Uruguai. Para tanto, o intercâmbio foi dividido em espaços de
apresentações e discussões internas com técnicos de governo e reuniões externas por
meio de visitas técnicas a experiências de assentamentos no Uruguai.
Nesse sentido, a comitiva brasileira composta por gestores públicos,
pesquisadores e representantes sindicais, juntamente com a comitiva da Argentina
composta exclusivamente por diretores e técnicos de governo, reuniram-se no
Ministério da Agricultura do Uruguai para conhecer e debater as políticas de
governança fundiária e os instrumentos políticos de promoção ao acesso à terra.
Os principais temas abordados foram desenvolvimento rural, a relação com os
movimentos sociais, inclusão social e sustentabilidade, democratização da informação,
justiça tributária e sistemas de informação geográfica. A conclusão se deu com um
debate final onde foram indicados elementos para discussões futuras. Todas as mesas de
discussão tiveram a participação de representantes do Uruguai, da Argentina e do Brasil.
A seguir serão detalhados alguns dos temas discutidos durante o evento, mais
especificamente sobre as experiências do Uruguai e da Argentina.

a) Políticas nacionais de desenvolvimento rural e acesso a terra
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O Governo do Uruguai apresentou o processo de mudança interna na perspectiva
de tratar as questões fundiárias e os instrumentos de acesso à terra como uma política
estratégica que vai além das questões fundiárias, visando o desenvolvimento rural
sustentável. Nesse sentido, o Uruguai tem, segundo a percepção de seu governo,
recuperado o protagonismo a partir de 2005 por meio da execução de políticas públicas
diferenciadas, por meio de políticas de descentralização e participação popular através
de regulamentações inovadoras. Dentre as leis recentes que têm contribuído para o
fortalecimento do desenvolvimento rural no Uruguai estão as seguintes: Lei 18308 de
2008 sobre o Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Sustentável e a Lei 18567 de
2009 sobre a Descentralização Política e a Participação Cidadã.
Avanços institucionais têm contribuído para a melhoria das condições de vida
das famílias de agricultores por meio das diversas ações e das leis que tratam as
políticas agropecuárias e de desenvolvimento rural. Um exemplo disso é a redefinição
das funções da institucionalidade pública agropecuária e a criação do Departamento
Geral de Desenvolvimento Rural, criado por meio da Lei 17.930. Assim como no caso
brasileiro, tem destaque a definição de agricultor familiar na resolução do Ministério de
Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP) de julho de 2008 e Decreto Presidencial de
agosto de 2009.
Nesse contexto, tanto o Ministério de Pecuária, Agricultura e Pesca, por meio da
Direção Geral de Desenvolvimento Rural (DGDR), como o Instituto Nacional de
Colonização atuam de forma estratégica na formulação e implementação de políticas
públicas de promoção do desenvolvimento rural por meio de ações na área de
governança fundiária e de políticas agrícolas.
Assim, a DGDR busca aprofundar a sua institucionalização a fim de cumprir os
objetivos estratégicos de implementar políticas diferenciadas para o meio rural,
promover políticas para inclusão equitativa e sustentável da produção da agricultura
familiar nos sistemas produtivos e a articulação e coordenação das políticas sociais
geradas para o meio rural com o foco na agricultura familiar.
Já o INC atua para responder de forma efetiva a demanda por terra, como
também busca e apoia a inovação na produção da agricultura familiar através da
viabilização de colônias que proporcione vida digna às famílias de agricultores e
desenvolvimento rural sustentável.
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Ainda sobre as políticas nacionais foi possível conhecer também com mais
detalhes o caso da Argentina. A situação agrária pode ser contextualizada pela sua base
produtiva, na qual a participação pecuária é muito relevante na paisagem do país por
possuir mais da metade do território (cerca de 108 milhões de hectares) com essa
atividade. Outro aspecto relevante na contextualização do universo agrário da Argentina
é o registro de um constante aumento da concentração de área em mãos de poucos
produtores nas últimas décadas. Essa situação é agravada com a redução do número de
estabelecimentos agropecuários no país. Tal redução é percebida principalmente nos
estabelecimentos da agricultura familiar. Segundo informações do censo agropecuário
da Argentina, o número de estabelecimentos agropecuários no país reduziu de
aproximadamente 421 mil estabelecimentos em 1988 para 276 mil estabelecimentos em
2008.
Essas mudanças na estrutura agrária das últimas décadas têm impactado os
diferentes grupos sociais e causado graves consequências para o setor público e privado.
Os agricultores familiares arrendatários são os que mais sofrem impactos negativos com
a redução do número de estabelecimentos e com a concentração das áreas agrícolas nas
mãos de grandes produtores e empresas agropecuárias.
Diante disso, a mudança no cenário agrícola da Argentina identificada por meio
dos últimos censos agropecuários traz para o debate sobre desenvolvimento rural as
questões sobre propriedade por meio dos contratos de uso da terra e das diferentes
formas de ocupação do meio rural.

b) Planificação e ordenamento territorial como instrumento para o
desenvolvimento rural com inclusão social e sustentabilidade
O Uruguai está vivendo um importante momento de ordenamento territorial com
o trâmite e aprovação da “Lei de Ordenamento Territorial e Desenvolvimento
Sustentável”. Na gestão do Presidente Pepe Mujica, a partir de 2005, deu-se início aos
trabalhos de elaboração do projeto de lei para criar um novo marco de promoção e
regulação das ações de planificação e ordenamento ambiental do território no Uruguai.
O

processo

de

elaboração

da

“Lei

de

Ordenamento

Territorial

e

Desenvolvimento Sustentável” foi marcado por uma ampla participação da sociedade
que culminou no projeto de lei, apresentado pelo poder executivo ao legislativo em
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2006. Nesse momento, a lei tramitou e teve contribuições do corpo parlamentar
uruguaio até a sua promulgação em 18 de Junho de 2008.
A partir da promulgação da referida lei iniciou-se um intenso trabalho junto aos
segmentos de governo a nível nacional e regional, acompanhado por parte da sociedade
civil uruguaia, para a implementação e cumprimento dos objetivos que a lei propunha.
A existência e o desenvolvimento deste marco normativo institucional significaram,
segundo os representantes do país presentes no evento, um grande avanço para a
sociedade uruguaia.
As Diretrizes Nacionais de Ordenamento Territorial do Uruguai se apresentam
como um instrumento de desenvolvimento sustentável, pois o seu principal objetivo é a
promoção do desenvolvimento social e econômico do país, orientando a localização das
atividades produtivas. Para isso, considera a preservação dos recursos naturais e a
garantia do acesso da população aos bens e serviços ecossistêmicos. Na perspectiva
desta lei é necessário ordenar o território uruguaio para alcançar um desenvolvimento
rural sustentável.
A Argentina, por sua vez, contou com a experiência da Província do Chaco para
descrever a política governamental do país e sua estratégia de desenvolvimento
territorial. Nesse contexto, o Plano Estratégico Territorial da Província do Chaco tem os
seguintes objetivos específicos:
i)

“mobilização dos recursos produtivos e criação de emprego”, com a função

de fortalecer os processos do desenvolvimento social e territorial;
ii)

“melhorar a coesão social e a qualidade de vida”, buscando fortalecer a

integração ampla da região do Chaco com outras regiões próximas da Argentina como,
dos países vizinhos para incrementar a dinâmica produtiva da região;
iii)

“integração territorial”, visando desenvolver processos dinâmicos de

desenvolvimento social e territorial integrado nas regiões do país que promovam
impactos positivos nos aspectos: social, ambiental e cultural;
iv)

“manejo e ocupação sustentável do território”, fortalecendo a busca da

integração ambiental entre as regiões e garantindo a sustentabilidade dos recursos
naturais;
v)

“governabilidade democrática e transformação do Estado”, tendo como foco

principal contribuir na redução das assimetrias regionais por meio da implementação de
estratégias e ações que aproveitem os recursos e potencialidades locais.
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c)

Cadastro Rural

Sobre este assunto específico, o Governo da Argentina tem trabalhado no
cadastro dos imóveis por meio do Registro das Unidades Agropecuárias (RUAP). A
definição de unidade agropecuária na Argentina é a superfície total que compreende a
unidade rural de uso agrícola, pecuarista, florestal, aquícola, etc., com ou sem limites
definidos. Dessa forma, os estabelecimentos inscritos no RUAP podem acessar as
políticas de apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária da Argentina, como créditos
preferenciais, subsídios de proteção e apoio a determinadas atividades de suporte à
produção agropecuária.
O registro das unidades agropecuárias na Argentina tem o objetivo amplo de
gerar informações para subsidiar as políticas públicas sobre as terras rurais e seu uso na
Argentina, entre outros temas. Nesse contexto, o cadastro argentino cria condições para
manter atualizado um sistema de informações de terras rurais ou unidades agropecuárias
georreferenciadas, identificadas com um código único sobre o uso produtivo, superfície,
uso da água, situação dominial que pode ser atualizada anualmente. Paralelamente, o
sistema de cadastro de terras da Argentina possibilita também a identificação de
estabelecimentos agropecuários de estrangeiros.
Por sua vez, o Uruguai tem uma história antiga de criação de seu sistema de
cadastro, datada de 1831, com a instalação da Comissão Topográfica. Essa comissão
tinha como objetivo a criação da Carta Topográfica do Uruguai, que determinava os
limites de demarcações de terras públicas e privadas e regulamentava seus métodos de
agrimensura. Já a partir de 1907 foi criado o departamento de cadastro com o objetivo
principal de formar um cadastro de terras e realizar a padronização dos imóveis rurais.
O sistema de cadastro de imóveis no Uruguai é um organismo institucional sob a
coordenação da Direção Nacional de Cadastro que está submetida ao Ministério da
Economia e Finanças do Uruguai.
Existe uma diferenciação dos cadastros de registro de imóveis do território
nacional: i) Cadastro geométrico: identifica todas as parcelas; ii) Cadastro econômico:
fixa valores cadastrais como base para quantificar os impostos e; iii) Cadastro físico:
apresenta as características físicas dos imóveis. Esses diferentes tipos de cadastros têm a
função de identificar a totalidade dos imóveis cadastrais no território nacional,
estabelecer normas para os sistemas de medidas e regulamentar a cartografia cadastral,
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fixar os valores fiscais de cada imóvel a partir de critérios definidos, apoiar os
organismos de governo em questões de aspecto técnico-imobiliário e manter atualizado
o registro de técnicos habilitados para a realização dos trabalhos de agrimensura.
Os critérios fiscais para os imóveis rurais estão baseados em aspectos de
produtividade, tanto de capacidade produtiva da terra quanto de quantidade de produtos.
Assim, esses critérios são fixados pela Comissão Nacional de Estudos Agroeconômicos
da Terra com base em 188 grupos de solos com similar produtividade.
Outro ponto importante é que o Uruguai possui uma política de democratização
das informações por meio da modernização do cadastro como registro nacional de
imóveis, desenvolvimento de produtos e serviços cada vez mais acessíveis ao cidadão,
implementação de instrumentos de gestão cadastral de aplicação homogênea em todos
os departamentos, colaboração no desenvolvimento de uma infraestrutura de dados
espaciais a nível nacional.
Nos últimos anos, notou-se melhoria nas diversas áreas do sistema de
informação. Entre elas se destaca os seguintes pontos: i) Desenvolvimento do sistema
público e virtual de informação básica de imóvel e de valores; ii) Informação ambiental
associada ao imóvel; iii) Sistema público de exibição de valores para os cálculos de
impostos nacionais sobre o imóvel; iv) Criação da sede eletrônica de cadastro e; v)
Criação de um portal na rede web potencializando novos desenvolvimentos como a
abertura e transparência cadastral, integração alfanumérica e gráfica e a prestação de
novos serviços.

3.2.2 ASPECTOS RELEVANTES DA EXPERIÊNCIA DE GOVERNANÇA
FUNDIÁRIA DO URUGUAI E DA ARGENTINA

As experiências sobre políticas e ações de Governança Fundiária discutidas
durante o intercâmbio realizado no Uruguai trouxe importantes elementos para o debate
dessa temática. De forma complementar, o Governo da Argentina apresentou aspectos
também importantes na sua estratégia de gestão da terra. Ambos os governos abordaram
questões nas áreas de gestão fundiária, ordenamento fundiário, cadastro e sistema de
informação geográfica, assim como mecanismos de acesso à terra. Pode-se destacar os
seguintes tópicos:
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a)

Diversas ações políticas estão em curso com a finalidade de desenvolver a

governança fundiária em ambos os países;
b)

Interrelação política

entre diversas instituições governamentais no

desenvolvimento de um marco jurídico para a governança fundiária e territorial no
Uruguai;
c)

Importante avanço institucional do Governo do Uruguai com a Lei de

Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Sustentável;
d)

Fragilidade do Governo da Argentina na governança fundiária por

consequência de governos liberais anteriores;
e)

Articulação do governo nacional junto aos governos regionais para se ter um

controle do ordenamento fundiário na Argentina;
f)

Gestores públicos comprometidos com a estruturação técnica e formação

teórica para a gestão dos instrumentos de governança e acesso à terra na Argentina e no
Uruguai;
g)

Baixo nível de articulação com a sociedade civil organizada, em especial

com os sindicatos rurais, no que se refere às estratégias de implantação de políticas de
governança fundiária na Argentina;
h)

O Governo do Uruguai demonstrou uma articulação com representantes da

sociedade civil na formulação e implantação das estratégias de ordenamento fundiário,
instrumentos de acesso à terra e políticas de desenvolvimento rural;
i)

O Instituto Nacional de Colonização uruguaio tem um papel muito

importante na implantação das ações e políticas de ordenamento e acesso à terra;
j)

A incorporação de contratos de arrendamento como modelo de

desenvolvimento de assentamentos pelo Instituto Nacional de Colonização no Uruguai;
k)

O Instituto Nacional de Colonização do Uruguai no controle das transações

de terras e articulado com outras instituições possibilita um bom nível de informação
das terras transacionais;
l)

O importante poder do Estado do Uruguai, por meio do Instituto de

Colonização, na preferência de compra de terras acima de 500 hectares dispostas à
venda;
m)
terras;

Suposta fragilidade do Governo da Argentina em acompanhar o mercado de
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n)

Elevado número de estabelecimentos sem titulação e crescente concentração

de terras na Argentina;
o)

Nova estratégia de formação de colônias de assentamento articuladas com

as políticas nacionais e regionais de desenvolvimento social e econômico, com
objetivos produtivos e de acesso a mercado complementares no Uruguai;
p)

O sistema de arrendamento é fortalecido e as novas colônias de

assentamentos estão sob este regime, mantendo o Estado com o poder de posse da terra
no Uruguai;
q)

Importância das políticas de instalação de jovens agricultores como

instrumentos de reorganização da estrutura fundiária e reestruturação produtiva no
Uruguai;
r)

Forte regulação e participação da sociedade civil na governança da terra e

nas políticas de desenvolvimento rural no Uruguai;
s)

Sistemas produtivos agropecuários no Uruguai com forte dependência do

mercado externo, principalmente do mercado brasileiro;
t)

Sistema produtivo na Argentina com muito potencial de conflito com as

políticas microeconômicas do Governo da Argentina;
u)

As políticas de governança fundiária estão integradas às políticas de apoio

ao desenvolvimento rural e aos sistemas produtivos;
v)

Tanto a Argentina como o Uruguai têm sistemas de informação geográficas

eficientes e são usados como suporte técnico para a implantação de políticas de
desenvolvimento rural e de ordenamento fundiário;
w)

O sistema de cadastro de terra da Argentina está vinculado ao registro de

unidades agropecuárias;
x)

O Uruguai e a Argentina estão em fase de desenvolvimento de seus sistemas

de registro de estabelecimentos, com diferenciação para os familiares.

3.2.3 ELEMENTOS PARA DEBATES INTERNOS
Alguns aspectos discutidos durante o intercâmbio de governança fundiária no
Uruguai foram identificados como importantes para debates por integrantes do governo
brasileiro, organizações sindicais da agricultura familiar e meio acadêmico. As
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seguintes questões foram identificadas como importantes para serem aprofundadas
durante os eventos subsequentes do projeto:
a)

A

Governança

Fundiária,

como

um

instrumento

político

de

desenvolvimento rural e agrário, deve ter o seu entendimento aprofundado e
incorporado no âmbito das políticas estratégicas de desenvolvimento;
b)

O arrendamento deve ser pensado como uma política de acesso a terra,

dando-lhe uma importância central dentre os outros instrumentos no desenvolvimento
da Governança Fundiária;
c)

Como já observado na França, aprofundar o modelo de preferência de

aquisição e compra de terras pelo poder público de parcelas colocadas no mercado, com
mecanismos que garantam a participação das organizações sindicais de agricultores;
d)

Estratégias de ordenamento fundiário articuladas com as políticas de

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
e)

A juventude rural como ponto central das políticas de governança

fundiária e nos instrumentos de acesso à terra;
f)

Desenvolver um sistema de formação de jovens agricultores para

contribuir nas diversas políticas de ordenamento e acesso à terra, como o Programa
Nacional de Crédito Fundiário, que aborde o aprofundamento das questões de cadastro e
regularização fundiária;
g)

Avançar no intercâmbio de metodologias e troca de informações entre os

sistemas de informação geográficos na construção de cadastro e na facilitação dos
processos de regularização fundiária entre os países parceiros.

3.3 III INTERCÂMBIO INTERNACIONAL SOBRE GOVERNANÇA
FUNDIÁRIA PARA O MÉXICO
O III Intercâmbio Internacional de Governança Fundiária realizado no México
aconteceu entre os dias 24 e 28 de fevereiro de 2014 na Cidade do México e entorno. As
atividades realizadas visaram conhecer as políticas mexicanas para a agricultura familiar
responsáveis pela reestruturação do modelo de desenvolvimento e das ações para o rural
no México. Além disso, conhecer o processo de reforma agrária no México também foi
foco da missão, uma vez que a mesma teve um aspecto muito importante no que diz
respeito à democratização do acesso à terra. Compartilhar essas experiências
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possibilitou o levantamento de pontos importantes a ser pensados e incorporados pelos
países participantes do intercâmbio. O Anexo 4 apresenta o programa desta missão.
Em um primeiro momento, houve uma apresentação das delegações dos países e
um panorama das políticas agrárias desenvolvidas no México apresentado pelo Ministro
do Desenvolvimento Agrário, Territorial e Urbano do México, Jorge Carlos Ramírez
Marín. Posteriormente, abriu-se espaço para debate acerca desse panorama geral.
No segundo dia do intercâmbio ocorreu uma visita ao Museu Nacional de
Antropologia, onde houve uma conferência sobre a História Agrária Mexicana, seguida
de debate. No período seguinte, já de volta à sede da Secretaria de Desenvolvimento
Agrário, Territorial e Urbano do México (SEDATU), algumas instituições agrárias
mexicanas foram apresentadas, bem como o trabalho que as mesmas desenvolvem e
alguns instrumentos técnicos foram discutidos como, por exemplo, o Registro Agrário
Nacional.
No terceiro dia houve uma visita à Universidade Autônoma de Chapingo, onde
as delegações puderam visitar as instalações da Universidade e realizar um debate
acadêmico sobre o regime de posse e uso da terra e produção agrícola no México. À
tarde aconteceu uma visita ao centro histórico da Cidade do México e às instalações do
Registro Agrário Nacional.
O último dia do intercâmbio foi marcado por visitas a projetos produtivos em
propriedades privadas e comunais nas cidades de Puebla, Cacaxtla e Xochimilco.
Nessas localidades, a comitiva teve a oportunidade de conhecer, na prática, a políticas
de uso e governança da terra, bem como a técnica de produção em minifúndios.
O relato deste intercâmbio está dividido em duas partes principais. A primeira
traz um histórico da governança fundiária no México, importante para que se entenda o
relevante processo de reforma agrária ocorrido nesse país. A segunda analisa aspectos
atuais da governança fundiária no México seguido de comentários gerais sobre a
experiência deste intercâmbio e sua contribuição para as políticas de acesso à terra no
Brasil.

3.3.1. Histórico da governança fundiária do México
A reforma agrária no México originou-se de uma revolução popular de grande
envergadura em 1916. A partir desta revolução, em 1917, a Constituição do País foi
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reformulada e nela constava o Artigo 27, que consagrava ao Estado o direito pleno
sobre as terras do país. O Estado estava então incumbido de regular as propriedades
rurais, resolver os problemas agrários e implementar políticas de desenvolvimento rural
e social.
Antes da revolução, o acesso à terra por parte dos camponeses era restrito.
Segundo Warman et al. (1998), 91% dos camponeses eram sem terra enquanto 87% das
terras do país pertenciam a 0,2% de proprietários. Com a nova Constituição estabeleceuse um processo de Reforma Agrária que passou a considerar os direitos das
comunidades tradicionais, além de reconhecer e reestabelecer a propriedade e a
exploração comum da terra pelos camponeses.
Essa Reforma Agrária resgatou o ejido com uma forma de estabelecimento rural
comunitário de posse e uso da terra do período pré-colombiano. Os Ejidos eram
apropriações comunitárias de terras para uso comum, que foi fortemente desestruturado
no período colonial. Assim, com a nova Constituição de 1917, o Estado recuperou essa
forma de organização a partir dos poderes adquiridos para outorgar o direito de
propriedade coletiva às comunidades de aldeias.
Com a reforma agrária, dos 196.437.500 ha de extensão do território mexicano,
mais de 100 milhões foram entregues aos camponeses. Ou seja, atualmente, 51% das
terras do país são propriedades ejidais e comunais, onde estão assentados 31.936
núcleos agrários dos quais 29.572 são ejidos e 2.364 são comunidades, beneficiando
mais de 3 milhões de chefes de família. Esses núcleos agrários e campesinos são
representados juridicamente por delegações estatais e residenciais. Os povos indígenas
ocupam 20.200.000 ha, que correspondem a 10,3% do território nacional. Já em
propriedades comunais habitam quase 5 milhões de titulares de direitos agrários, que
são aqueles que possuem o título da terra.
Assim, desde o princípio do século passado, os camponeses mexicanos tiveram
acesso à justiça social, o que deu origem à propriedade social. Entretanto, por diversas
razões, esse esforço de repartir as terras do país não alcançou o bem estar almejado. A
deterioração do setor rural originou, em 1992, uma reorientação da política agrária do
país, incorporando um processo de mudanças estruturais no Artigo 27 da Constituição.
Essa reforma enfraqueceu o poder do Estado no processo de planejamento,
repartição das terras e direção da produção nas zonas rurais. O Presidente da República
perdeu as faculdades extraordinárias do processo administrativo de repartição das terras,
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as quais lhe havia permitido intervir diretamente nas decisões internas dos ejidos. A
nação deixa de ser proprietária jurídica das terras sociais passando-a para os ejidos. A
autoridade suprema dos ejidos, a assembleia ejidal, passou a ter autonomia e
independência de qualquer intervenção governamental. O valor da terra como capital foi
transferido do Estado aos núcleos ejidais para uso, incluindo a comercialização.
Deslocou-se a justiça agrária aos tribunais agrários ordinários e o poder executivo
perdeu suas faculdades jurisdicionais. Rompeu-se, assim, o vínculo tutelar entre o
Estado e os camponeses.
É nesta vertente de reforma relacionada com a justiça que surge a Procuradoria
Agrária. O Mandato Constitucional dispôs que o Estado e suas instituições vigiariam o
cumprimento da lei e, ainda, os obrigou a criar condições e dar o estímulo para que a
liberdade dos produtores pudesse ser exercida plenamente.

3.3.2 Principais aspectos da governança fundiária atual no México
O ejido manteve sua estrutura histórica e sua importância como sujeito da
propriedade social, porém foi normalizada as relações entre seus integrantes
concedendo direitos explícitos sobre suas parcelas e sobre sua participação na posse das
terras comuns. Não se pode privatizar a terra ejidal, mas é possível privatizar as parcelas
individuais depois de um procedimento cuidadoso.
Depois de 75 anos, com a reforma do artigo 27 da Constituição em 1992, se dá
por encerrada a obrigação do Estado em repartir as terras e se inicia um novo sistema
focado na fragmentação das terras repartidas e de procuradoria agrária. Muda-se a
natureza jurídica da propriedade social, permitindo a alienação de parcelas, a adoção de
domínio pleno por parte dos ejidatários, a associação com terceiros para a exploração
das terras ejidais e se confirmam os limites da pequena propriedade agropecuária.
A Lei Agrária criou, a partir de 1992, um conjunto de novos princípios que
orientam a ação do Estado no setor agropecuário, como as instituições: Procuradoria
Agrária, Tribunais Agrários e o Registro Agrário Nacional. A Procuradoria Agrária é
uma instituição pública criada com o mandato constitucional de representar
juridicamente os camponeses. É um organismo descentralizado da administração
pública federal com personalidade jurídica e patrimônios próprios dotada de autonomia
técnica para assistir, representar e arbitrar a solução dos problemas agrários. Os sujeitos
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da propriedade social foram priorizados para receber seus serviços. Ela está encarregada
de defender os direitos dos ejidatarios, comuneros, sucessores de comuneros, ejidos,
comunidade, pequenos proprietários, trabalhadores assalariados agrícolas. Está presente
em todo o país com 32 Delegações Estatais e 116 residências. As funções e tarefas da
Procuradoria Agrária dividem-se em seis vertentes:
a) Defender os interesses legítimos, ou seja, os direitos que tem os camponeses
sobre sua terra e fiscalizar o cumprimento das leis no campo;
b) Ser representante legal dos camponeses diante das autoridades agrárias e
fiscalizar a observância dos princípios dos procedimentos da justiça agrária sendo eles:
oralidade, igualdade real das partes e suprir as deficiências das demandas;
c) Promover a regularização da propriedade rural com instrumentos documentais
que provam plenamente o direito sobre a propriedade;
d) Assessorar juridicamente os camponeses, promover a organização agrária básica
e sua participação em processos econômicos relacionados à aplicação da Lei Agrária;
e) Conciliar interesses dos sujeitos agrários. A intervenção é feita por solicitação
das partes em casos de controvérsias relacionadas com o regime jurídico agrário;
f) Estudar e propor medidas destinadas a fortalecer a seguridade jurídica no campo;
promover o aperfeiçoamento do marco jurídico agrário, derivado da prática observada e
ponderada em campo.
A experiência mexicana de governança fundiária trouxe elementos importantes
para reflexão, principalmente acerca da justiça agrária, trazida à tona a partir do modelo
de terras sociais (ejidos). Sobre esse assunto, a experiência mexicana da procuradoria
agrária merece ser analisada nos seus detalhes. A polêmica reforma constitucional de
1992, que retirou do poder do Estado a propriedade jurídica das terras sociais,
estabeleceu que o Estado deve não só zelar pelo cumprimento da lei, mas
principalmente criar as condições e dar o estímulo para que a liberdade dos agricultores
possa ser exercida de forma plena. Assim, a procuradoria agrária foi constituída como
uma instituição pública dotada de autonomia técnica para assistir, representar e arbitrar
a solução de problemas agrários de forma prioritária aos ejidatários. A especificidade
desse tipo de tribunal representa uma exceção entre os países participantes do projeto e
serve de referência para iniciativas semelhantes.
De maneira geral, a missão ao México trouxe elementos novos que contribuem
para avaliar as potencialidades do Ministério do Desenvolvimento Agrário em relação à
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governança fundiária no Brasil, bem como sobre a importância das articulações
internacionais na discussão das políticas de ocupação do território rural e de segurança
alimentar, energética e ambiental. Além disso, a presença de membros do Uruguai e da
Argentina neste intercâmbio, que foi o último programado no escopo do projeto,
propiciou a realização de uma plenária final com o intuito de discutir os principais
temas que foram abordados no seminário internacional de dezembro de 2014.
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4. O SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE GOVERNANÇA FUNDIÁRIA E
SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA FUNDIÁRIA DO BRASIL
O Seminário Internacional de Governança Fundiária, realizado entre 10 e 12 de
dezembro de 2014 em Salvador (BA), consistiu na atividade final promovida pelo
projeto. O evento contou com a participação de especialistas estrangeiros implicados
nos intercâmbios internacionais e na oficina realizados anteriormente pelo referido
projeto, além de membros do Governo Federal, dos órgãos de terras dos estados
federados e da sociedade civil brasileira, que foram especialmente convidados para o
evento. Os participantes estrangeiros eram oriundos de organizações multilaterais,
universidades e emissários de embaixadas situadas no Brasil. Dentre as organizações
que estiveram formalmente representadas no evento merecem destaque as seguintes: i)
Brasil - Secretaria do Reordenamento Agrário do MDA, Secretaria Extraordinária de
Regularização Fundiária da Amazônia Legal (Serfal); Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra), Associação Nacional dos Órgãos Estaduais de Terras
(Anoter), centrais sindicais da agricultura familiar ligados à Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag) e à Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar (Fetraf); representação da FAO no Brasil e pesquisadores do Lemate/UFSC; ii)
Uruguai - Direção Geral de Desenvolvimento Rural do Ministério de Pecuária,
Agricultura e Pesca; Instituto Nacional de Colonização; Diretoria Nacional de
Ordenamento Territorial do Ministério de Moradia, Ordenamento Territorial e Meio
Ambiente e Departamento de Ciências Sociais da Universidade da República; iii)
Argentina – Universidade de Córdoba 6; iv) México - Embaixada do México no Brasil;
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Territorial e Urbano e estudantes mexicanos de
instituições brasileiras; v) França - Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca;
Federação Nacional das Sociedades de Ordenamento Fundiário e Estabelecimento Rural
(Safer); Sindicato dos Jovens Agricultores Franceses e Universidade de Dijon. A
programação completa do evento encontra-se no Anexo 5.
Os relatos a seguir estão divididos em três partes. Na primeira, retomam-se os
eixos norteadores do Seminário construídos nas etapas anteriores do projeto. Essa

6

Na maioria das atividades anteriores do projeto, o Governo Argentino se fez representar pela Diretoria
Nacional de Terras e Unidades Agropecuárias do Ministério de Agricultura, Pecuária e Pesca.
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construção se deu especialmente durante a reunião de avaliação final da missão ao
México, ocorrida em fevereiro de 2014. Na segunda, discutem-se algumas demarcações
conceituais sobre o tema da governança fundiária, tendo por base os principais pontos
debatidos durante o Seminário. Vale ressaltar que esse tópico não se preocupa em
reproduzir detalhadamente os conteúdos expostos durante o evento, mas apresentar uma
síntese dos principais temas abordados. Por fim, na terceira parte, reúnem-se as
principais recomendações, avaliações e perspectivas de continuidade das relações
estabelecidas ao longo do projeto.
4.1

EIXOS

NORTEADORES

DO

SEMINÁRIO

INTERNACIONAL

DE

GOVERNANÇA FUNDIÁRIA
Este tópico apresenta uma síntese de seis temas definidos como relevantes e que
foram tratados durante o Seminário. Aponta também as possibilidades de cooperação
futuras envolvendo as organizações que participaram das diversas atividades
promovidas pela cooperação SRA/MDA e Lemate/UFSC.

a) Governança fundiária e múltiplas funções da agricultura familiar para o
desenvolvimento rural sustentável
O primeiro eixo, que foi também o tema central do Seminário, consiste em tratar
a governança fundiária de forma associada às múltiplas funções da agricultura familiar
no processo de desenvolvimento rural sustentável. Aqui, não se tem a pretensão de
discutir exaustivamente os temas da governança fundiária, da multifuncionalidade
agrícola e do desenvolvimento rural sustentável, mas pretende fornecer uma visão
panorâmica do se que debateu a respeito desses três conceitos, por natureza
polissêmicos, durante o evento de Salvador. No caso específico da governança fundiária
recorre-se à formulação de Sotomayor (2015). Segundo esse autor:
qualquer que seja a definição adotada, a governança se relaciona com
as instituições e com as constelações de atores, e expressa uma nova
filosofia da ação pública que consiste em fazer do cidadão um ator
importante no processo de desenvolvimento (SOTOMAYOR, 2015, p.
47)

Esse quadro de crise de governabilidade relacionada à posse e uso da terra
explica, em grande parte, a tomada de posição da FAO por meio do lançamento do
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documento denominado “Diretrizes voluntárias sobre a governança responsável da terra,
pesca e das florestas no contexto de segurança alimentar nacional”. Como essas
Diretrizes foram importantes para os propósitos do Seminário, na sequência
apresentam-se os principais objetivos e procedimentos que nortearam a sua elaboração
pela FAO 7.
Trata-se de um instrumento jurídico de abrangência internacional, sem força
obrigatória, mas que espelha o resultado de um consenso respaldado em princípios e
normas aceitos em todo o mundo. O documento foi elaborado num quadro de
negociações intergovernamentais dirigidas pelo Comitê de Segurança Alimentar
Mundial, que as ratificou em maio de 2012. Em linhas gerais, os objetivos consistem em
fomentar a segurança dos direitos da posse da terra; garantir o acesso equitativo da terra,
pesca e florestas, como meio de erradicar a fome e a pobreza; respaldar um estilo de
desenvolvimento sustentável e melhorar o meio ambiente. Seu propósito maior busca a
promoção de práticas responsáveis, por meio de procedimentos que os Estados possam
utilizar para elaborar suas próprias políticas. Para tanto adota um conjunto de
orientações que são destinadas a uma grande variedade de atores ligados à temática
fundiária e à gestão das políticas públicas. Para o representante da FAO no Brasil, o
processo de elaboração das Diretrizes adotou uma abordagem multidisciplinar para dar
conta das “inter-relações entre o rural, o ambiental e o urbano” (BOJANIC, 2013).
Essa abordagem apresenta uma forte correlação com o caráter multifuncional
das unidades agrícolas familiares nos processos de desenvolvimento, que é um elemento
primordial para a promoção da sustentabilidade nos espaços rurais. A noção de
multifuncionalidade agrícola, cuja formulação vinculada às políticas públicas se deu na
França no final dos anos 1990, incorpora a provisão por parte dos agricultores de bens
públicos relacionados com o meio ambiente, a segurança alimentar, o patrimônio
cultural e o desenvolvimento territorial sustentável (CAZELLA; BONNAL; MALUF,
2009). Em síntese, quatro aspectos fundamentais são contemplados por essa noção: i)
reprodução socioeconômica das famílias agricultoras, com ênfase para as condições de
permanência no campo, como a instalação de jovens agricultores e a sucessão de chefes
das unidades produtivas; ii) promoção da segurança alimentar da sociedade e das
próprias famílias agricultoras, com destaque para as produções voltadas ao
7

Outras informações a respeito das Diretrizes estão expostas no Capítulo 2 da Coletânea citada em notas
anteriores.
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autoconsumo, as opções técnico-produtivas, em especial, as de cunho agroecológico, e
os principais canais de comercialização; iii) manutenção do tecido social e cultural, em
particular, a preservação dos modos de vida típicos das comunidades rurais e das suas
relações de reciprocidade; iv) preservação dos recursos naturais e das paisagens rurais,
por serem os agricultores os sujeitos rurais responsáveis pela gestão dos principais
estoques de biodiversidade do planeta (CARNEIRO e MALUF, 2003).

b) Reordenamento fundiário na perspectiva ambiental do território
O que se pretende destacar aqui é a compreensão de que o mundo rural não pode
ser interpretado como um mero setor econômico desconectado do todo. As interrelações rurais e urbanas induzem cada vez mais a adoção da noção de território para
dar conta da intersetorialidade das atividades econômicas presentes no meio rural, das
interdependências que os sujeitos rurais mantêm com os espaços urbanos e da
centralidade do tema do planejamento vis-à-vis a gestão dos recursos ambientais.
as formas de uso dos recursos naturais e as modalidades de ocupação
do território [em cada país], constituem uma resultante do estilo de
desenvolvimento social e econômico, ou seja, das formas que nossas
sociedades foram adotando no histórico processo de transformação
social
da
natureza
para
satisfazer
suas necessidades
(CHALBALGOITY, 2015, p. 107, tradução nossa ).

A partir da experiência uruguaia, Chalbalgoity enfatiza que a atual distribuição
da população e atividades nos territórios nacionais é o resultado de um conjunto de
atuações e decisões sobre as formas de ocupação, uso e transformações do território e
seus recursos. Essas decisões foram “adotadas por atores e instituições, públicos e
privados, de maneira setorial, sem marcos institucionais explícitos de planificação
territorial nem de planificação integral do desenvolvimento econômico e social” (p.107108, tradução nossa)

c) Sistemas de cadastro e registro de terras
Diretamente ligado a temática anterior, esse eixo enfatiza um caráter tecnológico
da governança fundiária e apresenta interfaces com o universo político. Para planejar as
ações de reordenamento do território e da malha fundiária, cada país necessita de
sistemas eficazes de cadastros e de registros de terras. Nesse domínio percebeu-se que
todos os países que participaram do projeto de cooperação SRA/UFSC têm ações nessas
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áreas, mas com diferentes graus de acúmulo de experiência. À exceção da França e
Uruguai, que possuem uma longa tradição nesse campo de intervenção, os casos
brasileiro, argentino e mexicano enfrentam dificuldades para implantar esses sistemas.
Tais limitações são decorrentes dos marcos legais vigentes, que preservam fortes
vínculos com o passado, dificultando ações concertadas do Estado; da dimensão
territorial; do conhecimento técnico ainda incipiente; da inexistência de sistemas únicos
de gestão fundiária, decorrente da organização federativa que outorga aos estados
federados e províncias a intervenção para cadastro e registro de terras.
O funcionamento inadequado do regime de cadastro e de registro de imóveis
rurais no Brasil e na maioria dos países da América Latina, como bem abordaram
Guedes e Reydon (2012, p. 538), decorre da “convivência secular com o problema de
titularidade da propriedade rural e a aversão e resistência às reformas efetivas nas
instituições por elas responsáveis”. A falta de um debate político sobre essa deficiência,
aliada à inexistência de uma demanda por parte da sociedade civil para que o Estado
intervenha nessa área, contribuem para que se mantenha o status quo.
A experiência francesa demonstra bem como é possível desenvolver diversas
políticas de reestruturação fundiária e como elas podem agir de maneira articulada em
determinada direção. Quando uma agricultura familiar de tamanho médio foi definida
como prioridade para assim assegurar a autonomia alimentar do país no pós-guerra, os
instrumentos necessários foram criados e aplicados com eficácia. Com as tendências
liberalizantes do período contemporâneo, esses instrumentos perderam força e se
tornaram ineficientes. Mesmo assim, a história agrária francesa da segunda metade do
século XX serve de exemplo neste campo de intervenção, com destaque para os
diferentes tipos de parcerias técnicas entre organismos públicos implicados com o tema,
os cartórios de registros de imóveis e o sindicalismo rural.

d) Futuro da agricultura familiar e envelhecimento da população
O crescente aumento de casos de unidades agrícolas familiares sem sucessores,
por si só, justifica a formulação de políticas públicas que contemplem os temas de
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compra e venda e de arrendamento de terras agrícolas 8. A salvaguarda do caráter
familiar das unidades de produção agrícola colocadas à venda é um fator que interfere
diretamente na maior ou menor densidade socioeconômica e política desse tipo de
unidade de produção nas décadas futuras. A livre oferta dessas terras para serem
negociadas no mercado não assegura que outros agricultores familiares, de preferência
jovens, deem continuidade a esses empreendimentos.
O acesso à terra da parte de jovens rurais está associado, também, aos temas da
formação e educação no meio rural, à questão de gênero e à sucessão das unidades
agrícolas familiares. Nesse domínio, a experiência francesa também fornece
interessantes subsídios para os demais países. O programa público de instalação de
jovens agricultores, desde a sua origem, contou com o apoio das Safer. Essa
organização sempre estabeleceu, por sua vez, vínculos diretos com o sindicalismo
agrícola majoritário. O sistema de educação formal da França apresenta um aparato
específico para a formação de jovens agricultores que pretendem dar continuidade à
atividade agrícola da família, bem como para jovens que desejam se instalar como
agricultores mesmo que sua origem tenha vínculos com outros ramos de atividades, na
maioria das vezes em zona urbana. Embora as diretrizes adotadas sejam alvo de críticas
de setores sindicais que não participam da gestão dessas organizações, a exemplo da
Confederação Camponesa, essa polêmica não diminui em nada a experiência da França
no que se refere aos esforços de renovar o quadro social dos estabelecimentos familiares
por meio da instalação de jovens agricultores de ambos os sexos, que detenham uma
formação socioprofissional condizente com os desafios contemporâneos (NEVÈS,
2015).

e) Construção e acesso a mercados para a agricultura familiar
O quinto eixo consiste em identificar estratégias exitosas de construção e acesso
a mercados pelos diferentes segmentos sociais da agricultura familiar, mas em particular
pelas unidades agrícolas que são fruto de ações de reforma agrária, regularização e
crédito fundiário. No entanto, a discussão desse tema deve vir acompanhada do
questionamento sobre a tendência generalizada, constatada nos diferentes países, de se
8

As experiências uruguaia e francesa sobre o tema do arrendamento aportam interessantes elementos para
a reflexão sobre a utilização desse instrumento jurídico para o acesso à terra por parte de novos
agricultores. Sobre esses casos ver, respectivamente, as análises de Berterreche (2015) e Courleux (2015).
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conceber políticas públicas dicotômicas para o meio rural: de um lado, as de caráter
produtivo e que estão essencialmente voltadas aos segmentos do chamado agronegócio,
incluso as unidades familiares integradas a mercados competitivos; e de outro, as de
cunho social, voltadas para a maior parte dos agricultores familiares que se encontram à
margem desses mercados. Em outras palavras, não se trata apenas de melhorar a
inserção produtiva e mercadológica de agricultores familiares dinâmicos do ponto de
vista político-organizacional e produtivo. O desafio consiste em dar maior abrangência
às políticas de desenvolvimento rural, rompendo com a tendência de elitização dessas
políticas (CAZELLA, 2006)9.

f) Justiça agrária
Sobre esse assunto, a experiência mexicana da Procuradoria Agrária merece ser
analisada nos seus detalhes. A polêmica reforma constitucional de 1992, que retirou do
poder do Estado a propriedade jurídica das terras sociais (ejidos), estabelece que o
Estado deve não apenas zelar pelo cumprimento da lei, mas principalmente criar as
condições e dar o estímulo para que a liberdade dos agricultores possa ser exercida de
forma plena. Assim, a Procuradoria Agrária foi concebida como uma instituição pública
dotada de autonomia técnica para assistir, representar e arbitrar a solução de problemas
agrários de forma prioritária aos ejidatários. A especificidade desse tipo de tribunal
representa uma exceção entre os países participantes do projeto e serve de referência
para iniciativas semelhantes. Para tanto, os temas do direito agrário e, principalmente,
da sua operacionalização de forma a garantir o acesso aos serviços jurídicos para a
maioria dos agricultores familiares e assalariados agrícolas representam desafios que
merecem ser discutidos. Esse debate deve, contudo, ultrapassar o plano geral das
intenções e avançar principalmente em torno dos mecanismos institucionais e
operacionais que cada país precisa mobilizar para viabilizar a sua estruturação.
O destino de uma maioria de unidades agrícolas familiares, geridas por
agricultores não proprietários de terras, com pouca área e sem acesso às principais
políticas de desenvolvimento rural, é um aspecto chave do futuro da sociedade rural da
9

Sobre esse assunto ver também Cazella, Sencébé e Rémy (2014). Esses autores questionam a prioridade
dada no Brasil, de forma semelhante ao adotado na França no pós-segunda guerra mundial, a uma
agricultura familiar consolidada, ou em processo de consolidação socioeconômica, em detrimento de
amplos segmentos que se encontram em situação de pobreza rural.
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maior parte dos países latino-americanos. Os governos de cada país podem trilhar o
caminho de apoiar prioritariamente as unidades agrícolas de tamanho médio e grande,
relegando as situações de pobreza rural para políticas sociais, ou fazer uma opção de
médio prazo, visando melhorar sua condição socioeconômica e a integração aos
mercados de parcela significativa de agricultores familiares historicamente excluídos
das políticas públicas.
Na sequência será apresentado um conjunto de reflexões sobre o tema da
governança fundiária tendo como referência os eixos apresentados acima. Essas
reflexões são fruto dos conteúdos das mesas de debates e das recomendações sugeridas
na plenária final do Seminário Internacional em Salvador.

4.2 A GOVERNANÇA FUNDIÁRIA: UM OLHAR CRUZADO
Os direitos fundiários estão baseados nas relações que os seres humanos
estabelecem quando desejam transitar, fixar-se ou usufruir dos recursos da terra. Essa
relação é, portanto, essencialmente uma relação social, que no contexto capitalista
transforma-se claramente numa relação de poder. Isso fica mais evidente, e ao mesmo
tempo complexo, quando se analisa a trajetória de vida das populações rurais, pois a
terra é quase sempre uma peça-chave nas estratégias de reprodução social das famílias e
comunidades rurais.
A terra possui duas características que a diferencia dos demais bens materiais: i)
os direitos sobre a terra dizem respeito a um espaço geográfico fixo, que não se pode
nem eliminar, nem deslocar esse fragmento da crosta terrestre; ii) a terra possui a
particularidade de dispor de recursos naturais que não são fruto exclusivo do trabalho
humano, a exemplo da fertilidade e da cobertura natural do solo, que não são as mesmas
em todo lugar, e pode conter outros recursos naturais em menor ou maior escala, como
água e minérios (MERLET, 2006).
Devido a essas características, o acesso, o uso e a posse da terra tendem a ser
historicamente conflitivos, especialmente quando existem atores sociais com distintos
interesses envolvidos no processo. Essa situação potencializa relações antagônicas,
quando se observa a inoperância ou ausência de políticas relacionadas a estratégias de
governança fundiária. De maneira geral, tais adversidades possuem três origens que
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apresentam correlações entre si: i) distribuição desigual da terra; ii) inseguranças e
incertezas no acesso à terra em função, principalmente, da falta de garantias para os
arrendatários, parceiros, meeiros, ou devido à precariedade dos direitos dos extrativistas
e dos posseiros; iii) reivindicações de grupos sociais ou de grupos étnicos para exercer
seu poder sobre um território, ou mesmo ter o território reconhecido como seu
(MERLET, 2006). Todas essas situações sugerem uma reflexão mais aprofundada sobre
as possíveis conexões entre o regime de acesso, uso e posse de terras e as decisões
políticas que o constituiu.
No contexto mundial, as diversas estruturas fundiárias presentes refletem os
modelos de desenvolvimento rural e projetos de sociedade adotados pelos diferentes
países (ANTIER e MARQUES, 2001). Nesse sentido, a governança da terra engloba
políticas, processos sociais e instituições por meio das quais a terra, a propriedade e os
recursos naturais são geridos, abarcando as decisões sobre o acesso à terra, direitos de
propriedade, usos dos solos (rurais e urbanos), modelos de produção e segurança
alimentar. Segundo essa ótica, os processos de governança da terra podem ser definidos
como o conjunto de relações que se estabelecem entre os distintos grupos sociais nos
processos de distribuição do poder político para o acesso e controle da terra e pela
gestão dos recursos naturais. Em outras palavras, a governança da terra significa
administrar relações entre pessoas, políticas e lugares. O Quadro 2, a seguir, apresenta
as principais ações e medidas que regem os processos de governança da terra.
Quadro 2: Ações de governança e medidas ligadas à questão agrária
Ações
Medidas
Acesso à terra
Distribuição equitativa da terra pelos diferentes atores sociais
Posse da terra
Segurança e transferência de direitos sobre a terra e recursos
naturais
Valor da terra
Avaliação, controle da especulação e tributação de terras e de
propriedades
Uso da terra
Planejamento e controle do uso da terra e recursos naturais
Planejamento da terra
Infraestrutura, planejamento, construção e sistemas de renovação e
de mudança de uso da terra.

Fonte: DEININGER et al. (2010). Adaptado pelos autores.
Na América Latina, conforme foi evidenciado nos estudos e explanações sobre
os casos mexicano, brasileiro, argentino e uruguaio analisados pelo projeto SRA/MDA
– Lemate/UFSC e sintetizados neste relatório, o poder político exercido por
interlocutores do modelo de agricultura adotado pelos setores do agronegócio interfere
diretamente nas medidas de governança fundiária. Em cada país, esse poder assume
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distintas características, que variam de acordo como o ambiente institucional e a
capacidade que esses atores desenvolvem para inserir reivindicações na agenda pública.
Em geral, esses interesses se traduzem em demandas relacionadas ao uso e acesso aos
mercados de terra, ao controle da propriedade e à apropriação em massa dos
investimentos públicos direcionados ao meio rural, com destaque para as linhas de
crédito subsidiadas destinadas à produção e à comercialização agrícola.
A ausência de uma governança efetiva sobre a terra e sobre os recursos naturais
contribui para a perpetuação de problemas socioambientais, tais como o aumento dos
desmatamentos, a grilagem de terras públicas, o esvaziamento do espaço rural, o
envelhecimento da população rural, um contingente massivo de agricultores familiares
sem terra, a falta de controle e domínio das populações tradicionais sobre seu território,
entre outros. Em suma, pode-se dizer que, salvaguardadas as características geográficas
e históricas de cada país, a lacuna gerada pela insuficiência de ações ligadas à
governança da terra apresenta uma relação direta com os níveis de pobreza e
desigualdade no campo e na cidade. A história do acesso, posse e uso da terra explica,
em grande parte, a história de desigualdade social latino-americana.
No caso brasileiro, sob o ponto de vista formal, ressalta-se que se instituiu, nas
últimas décadas, políticas públicas e uma série de mecanismos de regulação que visam
democratizar o acesso à terra, com destaque para as ações de reforma agrária,
regularização e crédito fundiário. Entretanto, o país ainda apresenta muitas debilidades
no acesso a essas políticas, que aliadas à desinformações e insuficiências nos registros
cadastrais, engendram um ambiente de profundo desconhecimento e

fraco

monitoramento da sua malha fundiária. Transformar esse quadro implica em mudanças
da cultura organizacional em torno da gestão de terras e modificações nas ações do
Estado que, não obstante alguns avanços recentes, continuam impregnadas de
ineficiência burocrática, patrimonialismo e relações clientelistas. Na grande maioria dos
países latino-americanos, essa realidade está presente em função do passado colonial,
marcado pela expropriação contínua e progressiva das terras camponesas.
Um tema de relevância transversal a todo o Seminário foi a questão dos
instrumentos de monitoramento da malha fundiária, estratégias de ordenamento
territorial, limites técnicos e avanços recentes. A fim de contrastar as experiências é
interessante comparar os casos francês e brasileiro. O primeiro possui um sistema de
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monitoramento da estrutura fundiária com mais de cem anos e com abrangência
nacional. Já o Brasil se encontra no início do processo de georreferenciamento das
terras, apesar de contar com o Sistema Nacional de Cadastro Rural criado nos anos
1970. Esse sistema apresenta sérias lacunas e desinformações sobre a dominialidade das
terras. O caráter declaratório das informações dá margem a fraudes e brechas para
grilagens de terras.
No Brasil, essas questões estão imersas no duplo e contraditório movimento de
revalorização da agricultura familiar, de um lado, e do crescente poder político de
grupos

de

interesse

ligados

ao

agronegócio,

de

outro,

que

articulam

a

desregulamentação e a liberalização da terra como instrumento de especulação. Muitas
vezes, setores do agronegócio, com apoio de aliados políticos e de lobbies agraristas,
desenvolvem estratégias para reforçar a “desgovernança” da terra.
Sobre isso, o caso do Uruguai merece menção especial, já que cerca da metade
das terras pertence à sociedades anônimas, com expressiva participação de capital
internacional. O processo que se convencionou chamar de landgrabbing, ou a “corrida
mundial por terras”, se intensificou após a crise de 2008. Esse movimento acirrou ainda
mais a histórica disputa fundiária nos países latino-americanos e africanos. Como
destacam Sauer e Leite (2010), esse recente interesse por terras da parte de grandes
investidores ocorre, especialmente, em razão da demanda por alimentos, agroenergias,
matérias-primas e a expansão das principais commodities. Esse fenômeno não pode ser
compreendido como um simples mecanismo mercantil de compra e venda de terras
rurais. Além de gerar uma maior concentração fundiária e de recursos naturais eleva os
preços das terras em larga escala, o que acaba diminuindo a área disponível para
políticas de reforma agrária e de crédito fundiário.
Os debates ocorridos durante o Seminário evidenciaram, também, os riscos para
a soberania nacional decorrentes da transformação da terra em mercadoria despojada de
suas funções sociais. A resposta dos países representados no evento para fazer frente a
esse risco encontra-se, em grande medida, nas políticas destinadas à juventude rural, no
sentido de enfrentar o desafio da questão sucessória presente em quase todos os países,
propiciando novos modelos de produção, com ênfase para a agroecologia, formas de
acesso à terra, educação e estratégias de permanência no campo. Ou seja, um
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reposicionamento ou revalorização do rural no olhar do jovem, por meio da construção
de espaços de permanência com atrativos.
Há de se pensar também que, de alguma maneira, o Estado é detentor de um
conjunto de recursos, inclusive o informacional, considerado estratégico na montagem
de um aparato de governança fundiária. No entanto, persistem contradições entre as
institucionalidades que inviabilizam ou comprometem a transversalidade das estratégias
públicas, especialmente quando se trata de modelos de desenvolvimento rural, como o
latino-americano, onde coexiste uma agricultura dual: parcela significativa de
agricultores familiares descapitalizados e com pouca terra e uma minoria de unidades
produtivas ligadas ao agronegócio, que detém muita terra e o acesso privilegiado às
políticas públicas.
Todas as experiências apresentadas e debatidas em Salvador giraram em torno
de políticas que buscam assegurar as condições mínimas de reprodução social da
agricultura familiar. O exemplo do México é emblemático, especialmente no que se
refere à democratização do acesso à terra. No início do século XX, esse país realizou a
reforma agrária mais abrangente da América Latina e talvez do planeta, repartindo mais
de 50% de seu território para camponeses e povos tradicionais. Ao longo do século
passado, as sucessivas transformações da malha fundiária mexicana acabaram por gerar
uma excessiva fragmentação das terras, que afetaram não apenas os estabelecimentos
rurais, mas também o solo urbano e, consequentemente, todo o processo de ocupação
territorial. Os atuais ejidos trazem na sua origem práticas de uso comum da terra dos
tempos pré-colombianos. Essa forma comunitária de posse e uso da terra teve grande
importância na vida agrícola do país, mas sofreu forte desestruturação durante o período
colonial. A Revolução Mexicana resgatou esse sistema com o propósito de devolver as
terras ocupadas à população nativa – especialmente indígena – e estimular a produção
de alimentos. Nos últimos anos, as estratégias de governança fundiária mexicana
sofreram transformações importantes, que geraram muita polêmica em decorrência da
mudança do sistema de titulação das terras dos ejidos do regime comunitário para o
regime individual. Essa mudança pretendeu corrigir distorções, como o parcelamento
excessivo do solo. Essa situação é apontada por alguns analistas como um dos fatores
responsáveis pelo aumento da pobreza rural mexicana. Para outros, trata-se de mais um
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estratagema do processo de liberalização da economia que visa enfraquecer os ejidos ao
permitir a venda de terras de forma individualizada.
O caso francês aporta, dentre outros aspectos relevantes, a experiência de um
importante agente fundiário, que atua de forma descentralizada: as Sociedades de
Ordenamento Fundiário e de Estabelecimentos Rurais 10. As Safer fazem parte da
denominada “política de estrutura”11: um conjunto de políticas agrícolas criadas pelo
Estado no pós-guerra, com o propósito de modernizar a agricultura e adequar o acesso à
terra com as novas exigências técnicas e sociais, tendo por base um sistema formado por
unidades agrícolas familiares. Essas Sociedades, até hoje, estão habilitadas a adquirir,
retroceder e trocar terras, tendo o direito de preempção (preferência de compra), como
último recurso jurídico, após ter esgotado todas as formas de negociação. Esse direito
permite que as Safer definam quem será o comprador de terras agrícolas colocadas à
venda no território. Além disso, tem a possibilidade de fixar o valor da terra com base
nos preços históricos, mesmo que outros compradores estiverem dispostos a pagar um
montante maior. Para que isso possa funcionar, qualquer venda de terras agrícolas deve
ser objeto de uma notificação à Safer. Essa obrigatoriedade de informação faz dessa
organização um observatório privilegiado do mercado fundiário francês, que permite
que suas ações se contraponham à especulação fundiária. Dessa forma, desempenham
um papel estratégico de desenvolvimento territorial calcado num profundo
conhecimento do mercado regional de terras, sendo uma inovação nesse campo.
A intervenção do representante da FAO, organismo que promoveu a difusão do
debate sobre governança da terra no âmbito internacional, colocou em primeiro plano de
discussão o fato dessa noção permitir pensar o destino produtivo da terra e a busca de
respostas para um conjunto de questões que persistem como desafios para as próximas
décadas. As diretrizes voluntárias da FAO sobre a governança fundiária abrangem todas
as atividades associadas à gestão da terra e dos recursos naturais necessários para
cumprir objetivos políticos e sociais. De maneira operacional, esse processo envolve
10

Para o aprofundamento sobre as Safer, consultar, respectivamente, Robert Levesque (2015) e Mylène
Testut Nevès (2015).
11
Essas políticas continham três estratégias principais: i) aposentadoria vitalícia para agricultores mais
idosos, como estímulo para liberação de terras e ampliação da superfície das unidades produtivas gestadas
por agricultores mais jovens; ii) criação das Safer para regular o mercado de terras agrícolas; iii) controlar
o aumento de área de estabelecimentos com superfícies consideradas suficientes, a fim de evitar a
excessiva concentração de terras.
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decisões sobre as seguintes dimensões: i) acesso à terra (distribuição equitativa da terra
pelos diferentes atores sociais); ii) as áreas de posse da terra (transferência de direitos
sobre a terra e recursos naturais); iii) valor da terra (avaliação, controle da especulação e
tributação de terras e propriedades); iv) uso da terra (planejamento e controle do uso da
terra e recursos naturais); v) planejamento da terra (instrumentos de execução,
infraestrutura e sistemas de renovação e de mudança de uso da terra). Esse processo
deve ser pautado em propostas interdisciplinares, integrando áreas técnicas e ciências
naturais e sociais (DEININGER et al., 2010).
Essas questões colocam na agenda pública de forma crescente temas
correlacionados à Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). O monopólio da terra faz
com que os grandes empresários determinem o modelo de produção que proverá maior
lucro e maior renda fundiária, penalizando fortemente os pequenos capitais. Essa forma
de administração reflete na produção de alimentos e, por consequência, na situação da
fome no mundo. Apesar de se evidenciar nos últimos anos uma queda da população
mundial em situação de insegurança alimentar 12, atualmente, cerca de 800 milhões de
pessoas ainda passam fome no mundo, sendo mais grave em países da América Latina,
Ásia e, principalmente, África Subsaariana.
A FAO considera que um dos principais desafios do século XXI consiste em
erradicar a fome por meio de políticas e condutas que garantam uma alimentação
saudável. Na atualidade, os problemas com sobrepeso, contraditoriamente, têm onerado
de forma significativa os gastos dos sistemas públicos de saúde. Pensar soluções para
esse quadro, segundo a FAO, passa por cooperações internacionais, especialmente, entre
os países do Sul, pela ampliação da capacidade de produzir mais alimentos diante da
expectativa exponencial de crescimento populacional, por repensar a produção de
alimentos e sua disponibilidade e por modelos produtivos e de comercialização que
garantam uma alimentação saudável.
O Brasil é considerado pela FAO um dos países que mais inovou em políticas de
SAN. Um esforço articulado de diversas instituições públicas e da sociedade civil
retirou o país do mapa da fome em menos de vinte anos. Atualmente, o índice de
insegurança alimentar é inferior a 3% da população, o que permite afirmar que a fome
12

Indivíduos que têm acesso à ingestão abaixo do mínimo de 1.200 calorias por dia, segundo a FAO.
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foi reduzida de forma importante na última década. As principiais estratégias
correlacionadas a esse avanço passam pela prioridade do tema na agenda do governo, a
revitalização do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, os programas Bolsa Família, Brasil
Sem Miséria, Compra Institucional (Programa de Aquisição de Alimentos e Programa
Nacional de Alimentação Escolar), o fortalecimento da agricultura familiar associado a
políticas fundiárias, as estratégias de monitoramento em SAN, as discussões de
implantação do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e, não menos
importante, o aumento real do salário mínimo.

4.3 RECOMENDAÇÕES FINAIS DO SEMINÁRIO
A plenária final do Seminário Internacional de Governança Fundiária de
Salvador discutiu algumas recomendações para a ação pública com o propósito de ativar
ou potencializar estratégias de governança da terra, que busquem promover e proteger
as diversas formas de produção familiar, em particular no que se refere ao acesso a
recursos fundiários. Enfatizou-se a importância de atentar para o fato que a concepção e
definição de políticas públicas de governança da terra devem se dar dentro de uma
perspectiva interdisciplinar, sistêmica e diacrônica, com a finalidade de dar respostas ao
caráter multidimensional da produção familiar, além de estarem inseridas em processos
de planejamento do ordenamento ambiental do território. Destacou-se, também, o papel
estrutural que deve assumir o Estado na definição e promoção das políticas e processos
de desenvolvimento associados à produção familiar, proporcionando a participação
institucional dos distintos níveis de governo (nacional, estadual e local), assim como de
todos os setores da sociedade: produtores, empresários, trabalhadores, acadêmicos e
terceiro setor. Associado a isso, um processo participativo é fundamental para a
durabilidade das políticas públicas e a criação de instrumentos que permitam a
transparência e a acessibilidade às informações fundiárias.
A política pública de promoção e proteção da produção familiar deve incorporar
algumas estratégias fundamentais, que correspondem aos temas mais relevantes tratados
durante o Seminário: i) regulação da posse da terra a fim de garantir o acesso e a
permanência dos distintos segmentos de agricultores familiares com condições mínimas
de sustentabilidade dos processos produtivos; ii) atender e privilegiar o fomento dos
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processos produtivos associativos dos agricultores familiares a fim de potencializar o
acesso aos mercados e evitar o conformismo ligado a políticas assistenciais; iii)
reconhecer as distintas iniciativas de práticas agroecológicas como imprescindíveis para
promoção da SAN; iv) identificar e delimitar as áreas de uso preferencial para as
distintas formas de produção familiar, de modo que não sejam expropriadas pelo avanço
do agronegócio, que por períodos circunstanciais podem obter maiores rendimentos; v)
fortalecer a dimensão social das políticas públicas para a produção familiar a fim de
garantir níveis crescentes de equipamentos e serviços básicos (água, saúde e educação),
mas também o acesso a opções de lazer e às rápidas transformações tecnológicas em
curso, com destaque para a inclusão digital; v) construir redes de socialização de boas
práticas de governança fundiária que propiciem sinergias das ações levadas a cabo nos
diferentes países e continentes.
Por fim, cabe enfatizar que, apesar de não ter o propósito de produzir acordos ou
termos de cooperação oficial, o projeto de cooperação entre o Lemate/UFSC e a
SRA/MDA propiciou um conjunto de parcerias e, sobretudo, interconhecimentos entre
atores sociais e instituições dos países participantes, que apontam para a continuidade
de cooperações internacionais. De forma particular, uma profícua agenda de pesquisa
encontra-se em curso com algumas produções acadêmicas já elaboradas, a exemplo de
uma coletânea de textos e de artigos científicos em coautorias, bem como indicativos de
temas relevantes a serem aprofundados a partir de projetos de pesquisa específicos.
Nesse sentido, destaca-se a retomada de estudos regionalizados sobre as estratégias de
reprodução social adotadas por famílias de agricultores que encontram dificuldades de
acesso a políticas públicas de caráter produtivo.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto baseou-se na metodologia da análise comparativa e na partilha de
conhecimentos sobre as políticas fundiárias, seus alcances e limites, em associação com
as histórias agrárias contrastantes de cada país envolvido. Os participantes das
diferentes etapas, de um modo geral, compartilharam o desejo de melhorar a governança
da terra por meio do acesso mais equitativo, já que a terra é um recurso estratégico para
o futuro da agricultura familiar, do desenvolvimento rural e da humanidade. O conceito
de governança, que inclui “instituições e atores envolvidos na questão fundiária,
expressa uma nova filosofia de ação pública que consiste em tornar o cidadão um ator
importante no processo de desenvolvimento” (SOTOMAYOR, 2015). Esse processo
deve, portanto, responder a crise de governabilidade que marcou muitos países: a terra,
base da alimentação, mas sujeita a múltiplos conflitos, monopolizada e concentrada nas
mãos de uma elite agrária.
As diretrizes que nortearam a troca e a análise das situações fundiárias dos
países envolvidos podem ser resumidas em três pontos, que têm relação direta com uma
determinada ideia de desenvolvimento. Primeiro, considera-se que a reforma agrária não
foi a única solução para a melhoria da governança fundiária, mas deve ser vista a
principal medida a ser complementada com outras políticas fundiárias. Essa é uma
posição pragmática que permite avançar no caminho da reestruturação fundiária sem
necessariamente focar um único objetivo e implicar numa revolução social
(redistribuição igualitária de terras pelo Estado). Embora, muitos movimentos sociais da
América Latina tenham sonhado e lutado por essa via, ela enfrenta o poder da elite
agrária, que representa um importante lobby do agronegócio exportador.
Segundo, integrar nas preocupações do campo, a inclusão produtiva de
agricultores familiares que têm um acesso precário à terra. Ou seja, a meta de
governança fundiária equitativa está fortemente baseada em uma série de políticas de
desenvolvimento, de modo que o êxodo rural não faça um trabalho seletivo entre “bons
pobres integrados ao mercado” e aqueles que se inserem somente na alternativa do
assistencialismo social.
Finalmente, no plano metodológico, a análise comparativa foi adotada para se
contrapor à ideia de encontrar receitas em países desenvolvidos a serem aplicadas nos
países do Sul. A intencionalidade foi partilhar experiências e intercambiar
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conhecimentos, no qual cada país pudesse aprender com esse olhar cruzado pouco
frequente de outros lugares e associá-lo com a sua própria história, suas fragilidades e
sua própria aptidão.
Sem pretender a generalização total das análises das livres trocas entre os
diferentes países, a diversidade de situações agrícolas e agrárias, sua história e sua
política fundiária, resultam numa base comum que pode servir de orientação para
políticas de governança fundiária em distintos países da América Latina.
Um diagnóstico comum emerge das particularidades de cada país: a forte
concentração de terras continua, alimentada pelo poder de orientação do modelo
agroexportador da maioria dos países. A dualização da agricultura, confrontando o
modelo familiar e o agronegócio marca todos os países. A falta de horizonte e as
dificuldades persistentes de pobreza e insegurança fundiária em um meio rural
alimentam o êxodo rural e o envelhecimento da população rural. Esse círculo vicioso
tende a tornar os espaços rurais lugares esvaziados de sua substância social e
disponíveis para a implantação do agronegócio.
Os desafios a serem enfrentados são numerosos e complexos, mas a prioridade
em incluir a agricultura familiar parece ser um pré-requisito, pois está no centro das
questões de um desenvolvimento mais equilibrado desses países. O primeiro desafio
está em conhecer esta agricultura, cuja enorme diversidade é pouco compreendida, e
que tem pouca ou nenhuma importância nas políticas públicas que atendem
principalmente os agricultores que estão melhores integrados aos mercados. O segundo
desafio conectado ao primeiro é conseguir estabelecer políticas de inclusão produtiva
dos agricultores familiares mais pobres. Esse desafio ecoa com debate atual sobre o
“êxodo rural inevitável”, que deve acompanhar e até mesmo encorajar as políticas
assistencialistas defendidas pelos defensores do liberalismo econômico.
As pistas a aprofundar, para além das ferramentas de governança da terra
implementadas em cada país, incluem as questões de articulação de políticas que
relacionem a terra com o reconhecimento e o suporte à pluriatividade agrícola como
uma possível solução para melhorar a inserção socioeconômica dos agricultores
familiares. A aceitação dessa pluriatividade assume que o meio rural oferece
oportunidades de emprego (fora da agricultura), que remete à questão do
desenvolvimento rural no contra-fluxo da tendência latino-americana de urbanização
das sociedades, que deixam o campo livre para o agronegócio.
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Ademais, a governança fundiária no sentido de uma melhor distribuição da terra
e uma melhor repartição entre os seres humanos não pode ser pensada sem entender a
estreita articulação com a política de organização territorial. Por fim, a governança da
terra deve levar em consideração o desenvolvimento sustentável. A superexploração dos
recursos naturais pelos seres humanos, a vulnerabilidade e a iniquidade das economias
baseadas na exportação de matérias-primas é apenas a consequência de uma estrutura
desigual de acesso à terra. Por outro lado, a redistribuição de terras sem considerar a
implementação dos modelos agrícolas não garante a preservação desse recurso precioso,
o habitat da biodiversidade, as nascentes de águas superficiais e subterrâneas e a base da
alimentação humana.

5.1. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA GERADA PELO PROJETO
Vale ressaltar que o projeto possibilitou fortalecer parcerias e a cooperação entre
os países, além de gerar uma base de conhecimento técnico-científico sobre a
governança fundiária. O Anexo 6 apresenta as referências das principais publicações
que, ao todo, podem ser agrupadas da seguinte forma : i) seis artigos em revistas
científicas da área; ii) três artigos em anais de eventos científicos; iii) um livro
organizado contendo, em grande parte, os conteúdos discutidos durante as atividades do
projeto SRA-UFSC; iv) três capítulos de livros; v) quatro dissertações de mestrado; vi)
dois trabalhos de conclusão de curso de graduação e vii) um boletim técnico.
Além disso, antes de cada intercâmbio realizado ao longo do projeto, elaborou se uma coletânea de textos referentes à realidade fundiária do país a ser visitado com a
finalidade de contextualizar os participantes dos outros países. As referências de todas
as publicações citadas estão anexadas à este relatório, bem como as programações de
todos os eventos realizados.
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ANEXO 1

Programação
Data 15/04/13
8h - Credenciamento
9h - Solenidade de abertura
10h30 - 1º Painel - Desenvolvimento Rural e Ordenamento Fundiário: perspectivas e desafios
contemporâneos
Coordenador: Adhemar Lopes de Almeida - Secretário de Reordenamento Agrário
-SRA/MDA.
Palestrantes: Pepe Vargas - Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
(MDA)
Yannick Sencébé – Agrosup / INRA - Dijon - França
Alan Bojanic – A experiência das Diretrizes Voluntárias para a posse
da terra, dos recursos florestais e pesca - Representante da Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) no Brasil.
12h30 - Intervalo para o almoço
 14h - Apresentação das ações previstas na parceria entre a SRA/MDA e a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Uma contribuição no
aprimoramento de políticas públicas fundiárias: Reflexão sobre as experiências
internacionais nas áreas de ordenamento, regularização e crédito fundiário – Prof.
Ademir Cazella - Coordenador do Laboratório de Estudos da
Multifuncionalidade Agrícola e do Território (Lemate) e do Programa de PósGraduação em Agroecossistemas da UFSC.
14h30 - 2° Painel: Experiências de Ordenamento Fundiário
Coordenador: Prof. Ademir Cazella - Coordenador do Lemate e do Programa de
Pós-Graduação em Agroecossistemas da UFSC.
Palestras:


Apresentação da experiência francesa da Sociedade de Ordenamento Fundiário
e Estabelecimento Rural - SAFER - Robert Levesque - Terres d’Europe-Scafr;



Apresentação da experiência uruguaia de ordenamento territorial e acesso a terra Manuel Chabalgoity - Diretor Nacional de Ordenamento Territorial do Ministério
de Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente do Uruguai.
Debatedor: Dino Sandro Borges de Castilhos - Diretor do Departamento de
Crédito Fundiário (DCF/SRA/MDA)

16h30 - Debate
17h30 - Coquetel de Confraternização

Data 16/04/13
9h - 3° Painel: Regularização Fundiária: ações de cadastro técnico e georreferenciamento de
imóveis rurais
Coordenador: Richard Torsiano - Diretor de Ordenamento da Estrutura Fundiária
do Instituto nacional de Reforma Agrária (INCRA).
Palestras:
 Regularização da Posse da Terra na Argentina - Experiências nas províncias Mariana R. Uría - Diretora Nacional de Terras e Unidades Agropecuárias.
 Regularização Fundiária no Brasil - Experiências e Desafios - Adhemar Lopes de
Almeida - Secretário de Reordenamento Agrário - SRA/MDA.
 Regularização Fundiária no México - Instrumentos de Apoio às Políticas
Fundiárias. - Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez - Diretor do Registro Agrário
Nacional da Secretaria de Reforma Agrária.
Debatedores: Sérgio Roberto Lopes - Secretário Extraordinário de Regularização
Fundiária na Amazônia Legal (SERFAL) e de representante da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF).
12h - Intervalo para o almoço
14h - 4° Painel - Experiências e Políticas de Acesso a terra
Coordenador: Gustavo Soto - professor da Universidade de Córdoba - Argentina.

Palestras:


A política brasileira de reforma agrária – Carlos Guedes de Guedes - Presidente
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA);



A experiência uruguaia nos processos de acesso a terra - Andrés Berterreche Presidente do Instituto Nacional de Colonização do Uruguai;



O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF): desafios e perspectivas - Dino
Castilho - DCF/SRA/MDA;



O acesso a terra para os jovens no México - Beatriz Paredes Raquel Embaixadora do México no Brasil;



Políticas de apoio à instalação de jovens no meio rural na França - Mylène Testut
Nevès - Conselheira Agrícola na Embaixada da França.



Debatedores: Francisco Urbano de Araujo - Coordenador Geral de
Reordenamento Agrário da SRA/MDA e de representante da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).

17h - Debate

Data 17/04/13
9h - 5° Painel - Elementos para construção de uma agenda de políticas públicas de
ordenamento fundiário e acesso a terra
Coordenador: Adhemar Lopes de Almeida - Secretário de Reordenamento Agrário
- SRA/MDA.
Palestras :
 Políticas de Ordenamento Fundiário: Construindo uma Governança Fundiária Octavio Sotomayor - Responsável por assuntos econômicos na Comissão
Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL).
 Posicionamentos e Reflexões das Organizações da Agricultura Familiar Representantes da CONTAG e da FETRAF.
 Reflexões dos debates como contribuição no aprimoramento das políticas públicas
fundiárias – Prof. Ademir Cazella - Coordenador Lemate e do Programa de PósGraduação em Agroecossistemas da UFSC.
12h - Encerramento

ANEXO 2

PROGRAMAÇÃO
I INTERCÂMBIO DE GOVERNANÇA FUNDIÁRIA – FRANÇA
02/09 – Paris
Local: Ministério da Agricultura, Agroalimentação e Florestas - 78 rue de
Varenne, Paris 7ème (metro linha 13, saída VARENNE), Sala SYCOMORE


10h- 10h30: Recepção no ministério e apresentação dos participantes Anne Gautier (Chefe do Escritório de Relações Bilaterais).



10h30 – 12h00: A agricultura e a agro-alimentação na França - Anne
Gautier



14h00 – 15h30: A política fundiária na França: História, Estado e
perspectivas - Roger Jumel et Frederic Lafont ( Escritório fundiário e da
Biodiversidades)



15h30 – 17h00: Políticas de estrutura na França e instalação de jovens
agricultores - Sabine Brun-Rageul (assistente do sub-diretor de
Empresas Agrícolas.

Local: Sede do CNJA
18h00: Reunião com representantes da Confederação Camponesa,
organização sindical de oposição ao sindicato majoritário (Fédération
Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles – FNSEA)

03/09 – Paris
Local: Ministério da Agricultura, Agroalimentação e Florestas - 78 rue de
Varenne, Paris 7ème (metro linha 13, saída VARENNE), Sala SYCOMORE



10h00 – 12h00: “Loi d´Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et La
forêt”” (Futura lei para a agricultura, alimentação e floresta)- Bertrand
Hervieu (Sociólogo, assessor do Ministro da Agricultura da França, exPresidente do Institut National de Recheche Agronomique (INRA) e um
dos idealizadores da política de valorização da multifuncionalidade
agrícola implementada em 1998 no governo socialista de Lionel Jospin)



12h 00: Almoço com Philippe Vinçon (Diretor das Relações
Internacionais do Ministério francês) e Marie-Hélène le Henaff (SubDiretora de assuntos internacionais do Ministério)

Local: Federação Nacional das Sociedades de Ordenamento Fundiário e
Estabelecimento Rural - (FNSAFER) - 91 Rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris


14h00: Reunião com diretores e funcionários FNSAFER



15h00: Apresentação do programa de ordenamento fundiário
“Vigifoncier” e do sistema de acompanhamento do mercado de terras Robert Levesque



17h00: Reunião com representantes do sindicato dos Jovens
Agricultores (JA), organização que participa da co-gestão das políticas
públicas de instalação de novos agricultores (atividade a ser confirmada)



19h00: deslocamento para Dijon

04/09 – Dijon
Local: visitas a campo


8h30: Saída para o Departamento de Saône et Loire - cidade de
Torpes



10h – 12h00: Visita a uma experiência de instalação de agricultores e
de criação de uma ecovila pela Associação Terre de Liens (Éco-

hameau du Portail e de la ferme du Jointout)- Marc Simide, voluntário
da Terre de Liens e pessoa referência do projeto


12h30-14h00: Almoço com produtos locais no “Gite de la Chapelle
Saint Sauveur”



14h00 – 15h30: Associação Terre de Liens na France: história,
funcionamento, perspectivas - Marc Simide; Jude Spaety e René
Becker (um dos fundadores da organização – participação a ser
confirmada)



16h00– 17h30: Apresentação do cadastro de terras na prefeitura do
pequeno município “La Chapelle Saint Sauveu” - Marc Simide e o
prefeito do município



18h00: Dependendo do clima banho na piscina ecológica da cidade



19h30: Jantar com pizzas preparadas pelo padeiro do “Éco-hameau
du Portail”

Pernoite no Gite de la Chapelle Saint Sauveur
05/09 – Dijon


8h45 – ida para Dijon



10h15– 12h15: Reunião com a Direção Regional de Agricultura,
Agroalimentar e Florestas (DRAAF) da região da Borgonha, quando será
apresentado estudos sobre as condições de instalação e de sucessão
na região e os sistema de dados sobre a estrutura fundiária da região -

Dominique Degueurce (Chefe do Serviço Regional de Informação Estatística e
Economia)



12h30 : Almoço na “Brasserie l’Edito” e saída para Auxonne



14h30: Visita ao estabelecimento agrícola de produtos hortigranjeiros
orgânicos “Les Pré Vélot”, gerido pelos agricultores Christine Maury et
Jean-Pierre Koening, membros da Confederação Camponesa, que
vendem seus produtos em circuito curto de comercialização (Associação
pela Manutenção de uma Agricultura Camponesa - AMAP e mercado
público de Dijon). Esses agricultores iniciaram suas atividades agrícolas
sem pertencer a uma família de agricultor, de forma precária, tendo
migrado do entorno de Dijon para Auxonne em busca de melhor
condição de trabalho



19h00: Jantar conjunto em um restaurante de Dijon

06/09 – Dijon


9h30: Recepção na SAFER Bourgogne Franche-Comté (BFC) por Lionel
de Villemereuil (Diretor BFC), Daniel Caron (diretor de Côte d’Or) e
Julien Burtin (Gerente de Projetos de Desenvolvimento Local):

i) Apresentação da estrutura resultante da fusão de duas SAFER regionais:
Bourgogne e Franche Comté
ii) Questões fundiárias locais (dificuldades de intervenção e estratégias para
contornar essas dificuldades)
iii) Aspectos técnicos da utilização do Vigifoncier localmente
iv) Preparação para a saída de campo



12h30- 14h00: Almoço na pizzaria L’Original com os responsáveis da
SAFER



14h30: Visitas a duas experiências de instalação familiar pela SAFER
(policultura-pecuária e viticultura).

07/09 – Dijon


Manhã: visita ao mercado público



Tarde: Visita ao centro medieval e Palácio do Duque de Bourgogne,
atualmente museu de belas artes



Reunião de avaliação da missão de estudo

08/09 – retorno a Paris e para o Brasil

ANEXO 3

Organização: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca – Dirección General de
Desarrollo Rural
Instituto Nacional de Colonización
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Participantes:
Uruguai
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca – Uruguay
Instituto Nacional de Colonización – Uruguay
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Uruguay
Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección Nacional de Catastro –
Uruguay
Universidad de la República – Uruguay
Sindicato de assalariados rurales -UNATRA
Agremiación productores Familiares - CNFR
Brasil
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA – Brasil
Ministério da Fazenda - Brasil

Ministério do Planejamento – Brasil
Instituto de Terra - Brasil
Universidade Federal de Santa Catarina - Brasil
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura-CONTAG
Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadores da Agricultura
Familiar do Brasil (FETRAF)

Argentina
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca - Argentina

PROGRAMAÇÃO
1° Dia - 13/11/2013
9h30a10h - Abertura Oficial com a apresentação das autoridades do Uruguai e países
convidados

10h30 – 12h30

Painel 1 - As Políticas Públicas Nacionais que contextualizam o desenvolvimento rural e o
acesso a terra. (DGDR-INC)
Palestrantes: Uruguai- a definir
Brasil–Adhemar Lopes de Almeida – Secretário de Reordenamento
Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SRA/MDA)
Argentina–Sr. Haroldo Lebed- Secretario de Coordinación PolíticoInstitucional y EmergenciaAgropecuaria
- Dra. Mariana Uria- Directora Nacional de Tierras y
Unidades Agropecuarias
Debatedor -Universidade da República- Uruguai

Debate
12h30 - Intervalo para o almoço

14h30 a 18:00

Painel2: Contexto das politicas públicas de Reordenamento e governança fundiária sob a
ótica dos movimentos sociais
Palestrantes: Uruguai- representantes da UNATRA e da CNFR
Argentina - John Paris. Instituto de Colonización, Provincia del
Chaco. Experiencias em el acceso a la tierra
Brasil – Secretário de Política Agrícola da CONTAG – Zenildo Pereira
Xavier
Coordenador de Reforma Agrária da FETRAF – José de Jesus
Santana
Debate

2° Dia - 14/11/2013
9h30 a 11h

Painel3:

A Planificação e Ordenamento Territorial como instrumento para o

Desenvolvimento Rural com Inclusão Social e Sustentabilidade.
Palestrantes: Uruguai – a definir
Brasil–Sergio Lopes – Secretário de Regularização Fundiária para a
Amazônia Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(Serfal/MDA)
Argentina–Lic.

Alejandra

Kreitz,

Dirección

de

Relaciones

Parlamentarias e Interministeriales, MAGyP;
-Ing. Agr. Gustavo Leiva, Ministerio de Producción de la
Provincia del Chaco. (Desarrollo Rural: experiências em
Chaco);
-Lic. Mali Serrano, Ministerio de Planificación y Ambiente de
laProvinciadelChaco (Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente)
Debatedor – Ademir Antonio Cazella de la Universidade Federal de Santa Catarina Brasil

Debate
11h30 a 12h30

Painel 4 - O Cadastro Rural: Instrumento para a democratização da informação e a Justiça
Tributária. Antecedentes e perspectivas
Palestrantes: Uruguai – a definir

Argentina – Lic. Melisa Galvano Quiroga y Lic. Estela Pérez; Dirección
Nacional de Tierras y Unidades Agropecuarias, MAGyP. (Presentación
del proyecto de RUAP y SIGETierras)
Brasil–Francisco Urbano – Coordenador de Reordenamento Agrário da
SRA/MDA
Richard Torsiano–Diretor do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA/MDA)
12h30 - Intervalo para o almoço

14h30 a 16h30

Painel 5 -

Os sistemas de informações geográficas; instrumentos para a planificação e

desenvolvimento rural.
Palestrantes: Uruguai–Apresentação dos sistemas do Uruguai: SIT-DINOT e os SIGRENARE
Brasil – Apresentação dos sistemas brasileiros SGT – Luiz Copati
(SRA/MDA) e Richard Torsiano- Incra /MDA
Argentina – a definir
Debate

17h

Painel Final- Debate geral, conclusões e agendas futuras

3° Dia - 15/11/2013
Visita a Colônia Aznares (cerca de 100 km de Montevidéu)

ANEXO 4

ANEXO 5

Seminário Internacional de Governança Fundiária

Objetivo
O evento tem como principal objetivo o aprofundamento e a reflexão sobre o tema da
governança fundiária (ordenamento, regularização e crédito fundiário), conduzindo para
o fechamento do projeto, criado a partir das principais experiências de políticas públicas
- correlacionadas ao tema - em curso nos países participantes dos intercâmbios
realizados com os governos da França, México, Uruguai e Argentina. De forma
específica, pretende-se propiciar a análise comparativa das políticas públicas existentes
nesses países, visando o aprimoramento dessas políticas.
Programação

Dia 10 /12
Das 8h30 às 09h45-Mesa de Abertura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adhemar Lopes De Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário do MDA;
Beatriz Paredes, Embaixadora do México no Brasil;
Jacqueline Gómez, Presidenta do Instituto Nacional de Colonização do
Uruguai;
Mylène Testut Neves, Conselheira Agrícola do Serviço Econômico Regional de
Brasília da Embaixada da França no Brasil;
Alan Bojanic, Representante da Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura no Brasil – FAO;
Jairo Alfredo Oliveira Carneiro, Secretário de Agricultura, Pecuária,
Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri);
Ademir Antonio Cazella, Lemate/UFSC;
Zenildo Xavier, Secretário de Política Agrária da Contag;
José Jesus Santana, Coordenador Nacional de Política Agrária da Fetraf Brasil;
Luiz Anselmo Pereira, Presidente da Associação Nacional dos Órgãos
Estaduais de Terra (Anoter).

Das 09h45h às 10h00- Intervalo – Coffee Break
Das 10h às 12h30 - Mesa 1- Governança Fundiária no contexto da Segurança
Alimentar Nacional e do Desenvolvimento Sustentável
Coordenador: Adhemar Lopes Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário do
MDA
Palestrantes:
•
•

Beatriz Paredes, Embaixadora do México no Brasil
Alan Bojanic, Representante da FAO no Brasil

Debatedora: Yannick Sencébé- Agrosup de Dijon - França
Das 12h30às 14h00 - Almoço
Das 14h00 às 16h - Mesa 2: Governança fundiária orientada para o
desenvolvimento rural sustentável: desafios e possibilidades
Coordenador: Maria Nilsa Perez, Diretora do Instituto Nacional de Colonização do
Uruguai
Palestrantes:
•
•

Ademir Antonio Cazella, Lemate/UFSC;
Frédéric Courleux, Diretor do Centro de Estudos e Perspectivas – Ministério
da Agricultura da França.

Comentários:
• Sergio Lopes, Secretário Extraordinário de Regularização aara
Amazônia Legal;
• Giorgina Zentella, Vice-ministra de Desenvolvimento Agrário do
Ministério do Desenvolvimento Agrário do México;
• Manuel Chalbalgoity, Diretor de Ordenamento Territorial do Ministério
da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente do Uruguai e Professor
da Universidad de la República do Uruguai.
Das 16h às 16h15-Intervalo – Coffee Break
Das 16h15 às 18h - Continuação da Mesa 2: Governança fundiária orientada para
o desenvolvimento rural sustentável: desafios e possibilidades

Das 18h15 - Cocktail de lançamento do Sistema de Gestão Territorial (SGT) da
Secretaria de Reordenamento Agrário – SRA / MDA– BRASIL.

Dia 11 /12
Das 9h às 12h30 - Mesa 3 - Instrumentos e políticas de gestão da malha fundiária:
avanços e principais desafios nos países participantes
Coodenador: Mylène Testut Neves, Conselheira Agrícola do Serviço Econômico
Regional de Brasília da Embaixada da França no Brasil;
Palestrantes:
• Jacqueline Goméz, Instituto Nacional de Colonização do Uruguai;
• Vincent Frey, Ministério da Agricultura da França;
• Richard Martins Torsiano, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
do Brasil;
• Felipe Amadeo Flores Espinosa, Representante do México.
Debatedor: Gustavo Soto, Universidade Nacional de Córdoba da Argentina.
Das 12h30às 14h - Almoço
Das 14h às 17h - Mesa 4: Política fundiária frente aos desafios da sucessão,
juventude e gênero na agricultura familiar
Coordenador: Giorgina Zentella, Vice-ministra de Desenvolvimento Agrário do
Ministério do Desenvolvimento Agrário do México.
Palestrantes:
• Armando Rebolledo, Assessor da Subsecretaria de Desenvolvimento Agrário da
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Territorial e Urbano do México (Sedatu);
• José Enrique Arrilaga, Instituto Nacional de Colonização do Uruguai;
• Fabrice Caro, Representante da Juventude Rural Francesa;
• Francisco Urbano, Coordenador de Reordenamento Agrário da SRA/MDA Brasil.
Debatedor: Alberto Riella, Universidad de la República do Uruguai.
Das 17h às 17h15–Intervalo – Coffee Break

Das 17h15 às 18h40 -Mesa de encerramento: Recomendações para o
aprimoramento de políticas públicas de governança fundiária e para a construção
de cooperações
Coordenador: Adhemar Lopes De Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário do
MDA.
Palestrante: Ademir Antonio Cazella, Lemate/UFSC.
• Manuel Chalbalgoity, Diretor de Ordenamento Territorial do Ministério da
Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente do Uruguai e Professor da
Universidad de la República do Uruguai;
• Zenildo Xavier, Secretário de Política Agrária da Contag;
• José Jesus Santana, Coordenador Nacional de Política Agrária da Fetraf Brasil.

ANEXO 6

PRODUTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS

Artigos completos em revistas indexadas pelo ISI, circulação internacional:
SENCEBE, Y. ; CAZELLA, A. A. Enjeux et politiques foncières en france et au Brésil:
regards croisés sur deux histoires contrastées. Revista Pós Ciências Sociais, 2015.
Artigos completos em revistas indexadas pelo ISI, circulação nacional:
CAZELLA, A. A.; SENCEBÉ, Y. Histoire agraire et politiques foncières au Brésil: la
lente sédimentation des luttes pour la terre. Revue POUR, v. 220, p. 259-265, 2013.
CAZELLA, A. A.; BURIGO, F. Sistemas territoriais de financiamento rural: para
pensar o caso brasileiro. Emancipação (UEPG. Impresso), v. 13, p. 297-312, 2013.
GOMES, C. M. P. ; CAZELLA, A. A. ; BURIGO, F. ; BIROCHI, R. . Governança da
terra e (re)territorialização da agricultura familiar: possibilidades do crédito fundiário no
Brasil. Campo - Território, v. 9, p. 308-336, 2014.
CAZELLA, A. A. ; SENCEBÉ, Y. ; REMY, J. . Transformações no modelo francês de
agricultura familiar: lições para o caso brasileiro?. Novos Cadernos NAEA, 2015.
Artigos completos não indexados pelo ISI:
SENCEBE, Y. ; CAZELLA, A. A. Le paradoxe d’un pays rural qui s’ignore :
urbanisation et place de l’agriculture familiale au Brésil. Espace Populations Sociétés,
2014.
Trabalhos completos em eventos nacionais:
GOMES, C. M. P.; CAZELLA, A. A.; LASKOS, A. A. Governança da terra no Brasil:
Aspectos relevantes sobre a política de crédito fundiário. In: 51º Congresso da
SOBER. Belém, PA. SOBER, p. 1-20; 2013.
OLIVEIRA, Luiza Zitzke; MEDEIROS. M.; CAZELLA, A. A. Programa Nacional de
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais: ação de superação da pobreza no
campo? In: 2º Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento.
Florianópolis, SC. UDESC, 2014.
Trabalhos completos em eventos internacionais:
LEITE, S. P.; BONNAL, P.; CAZELLA, A. A.; DELGADO, N. G.; GRISA, C.;
MALUF, R. S. J.; TECCHIO, A.; ZIMMERMANN, S. A. Análise de políticas públicas
de enfrentamento da pobreza rural na perspectiva do desenvolvimento territorial:
estudos de caso em diferentes territórios no Brasil. In: XXIX Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología. Chile. Acta Científica XXIX Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Sociología, 2013.

Livros organizados:
CAZELLA, A. A.; BURIGO, F. L.; GOMES, C. M. P.; RODRIGUES, G. B.;
SANTORI, R. (Org.). Governança fundiária e sustentabilidade: experiências
internacionais de políticas públicas em zonas rurais. Blumenau: Nova Letra, 2015.
Capítulos de livros:
BURIGO, F. L.; CAZELLA, A. A.; LASKOS, A. A.; SOTO, G. A governança
fundiária como contribuição ao aprimoramento das políticas públicas. In: CAZELLA,
A. A.; BURIGO, F. L.; GOMES, C. M. P.; RODRIGUES, G. B.; SANTORI, R. (Org.).
Governança fundiária e sustentabilidade: experiências internacionais de políticas
públicas em zonas rurais. Blumenau: Nova Letra, 2015.
CAZELLA, A. A., GOMES, C. M., BURIGO, F. L., GODOI, T. G., RAMOS, G. A. S.
Análise da governança fundiária sob a perspectiva comparativa: síntese dos debates e
recomendações para políticas públicas. In: CAZELLA, A. A.; BURIGO, F. L.;
GOMES, C. M. P.; RODRIGUES, G. B.; SANTORI, R. (Org.). Governança fundiária e
sustentabilidade: experiências internacionais de políticas públicas em zonas rurais.
Blumenau: Nova Letra, 2015.
GOMES, C. M. P.; CAZELLA, A. A. ; BURIGO, F. SENCEBE, Y. Crédito fundiário
no Brasil: um instrumento de ordenamento territorial? In: CRISA, C.; SCHNEIDER, S.
Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. Ed UFRGS, 2015.

Dissertações:
GOMES, C. M. P. A Governança da Terra em Questão: Uma Análise da Política de
Crédito Fundiário no Brasil. 2013. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.
LASKOS, A. A. Ações e políticas públicas de ordenamento fundiário no meio rural.
2014. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) - Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2014.
MELO, D. N. Regularização fundiária em zonas rurais: estudo de caso no território do
meio oeste contestado. 2015. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Previsão de defesa: maio de
2015.
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