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A Questão Agrária no Brasil –
Fase do descobrimento,  regime das sesmarias, 
leis de terras, até os dias atuais 

Direito Agrário



BRASIL DO DESCOBRIMENTO.

• Brasil ano 1.500:

– Indígenas possuidores.

–Propriedade inexistente.

–Não concentração de terras.



SESMARIAS

• O regime de 
SESMARIAS : 

–Colonização.

–Latifundização das 
terras brasileiras. 

–Durou mais de 300 
anos (até 1822).



SESMARIAS

• LOCALIZAÇÕES: 

– "onde mataram o Varela". "a casa onde estão uns cajus 
grandes". 

MEDIÇÕES: 
– Acendia-se um cachimbo, montava-se no cavalo e ia-se 

em frente. Quando o cachimbo apagasse, acabado o 
fumo, marcava-se 1 légua. 

– "A origem do latifúndio é a lei de sesmarias” 
(professora Ligia Osorio Silva, UICAMP)  "Mas elas não 
são a razão de o latifúndio durar até hoje, pois a lei foi 
revogada há mais de 170 anos."



FUNDAMENTO

• 1822 a 1850:
– Hiato de legislação.



LEI DE TERRAS – 1850.

• Pressão britânica pelo fim da escravidão estava no 
auge;

• Só se poderia ter terra pagando por ela, e pagando 
caro. 

– Manter os negros libertos como mão-de-obra disponível e 
barata nas fazendas, não se queria transformá-los em 
pequenos proprietários. 

NO SUL = terras valiam menos. Clima temperado, eram 
imprestáveis para a grande agricultura de exportação, 
como açúcar e café.  Ali foi possível iniciar a partilha da 
terra e criar uma estrutura agrária mais eqüitativa. B ATEH 
KI



• Escravização política das massas rurais e pelo vazio 
territorial no interior (latifúndio improdutivo);

• Atraso econômico do país – auto suficiência da 
grande propriedade rural - trocas comerciais - de um 
mercado interno que sirva de estímulo ao 
desenvolvimento industrial e comercial das grandes 
cidades. 

• Difusão da pequena propriedade  - formação de uma 
classe média rural. A reforma agrária teria aqui um 
papel na valorização do homem brasileiro. 

TENENTISMO – Década de 1920  
e seguintes.



1945

• A reforma agrária 
preconizada pelos tenentes 
foi sepultada ;

• Legislação : as 
desapropriações tinham de 
ser feitas mediante 
pagamento à vista e em 
dinheiro. 



JOÃO GOULART - 1964 

• João Goulart, que 
acabou deposto em 
1964 - só pretendia 
desapropriar terras 
próximas de ferrovias, 
estradas e açudes da 
União.



CASTELLO BRANCO

• 1º presidente militar, 
vinha do interior do 
Ceará, conhecia a 
miséria rural e tinha 
apreço especial pela 
questão agrária. Fez o 
Estatuto da Terra. 



ESTATUTO DA TERRA

• Uma parte sobre reforma agrária e outra 
sobre política agrícola;

• Só a política saiu do papel. "Na prática, o 
Estatuto só foi usado para reduzir as tensões 
sociais no campo, e não para fazer a reforma 
agrária” (professor José de Souza Martins, 
da USP) "Nas emergências, permitia que se 
fizesse uma desapropriação aqui, outra ali”.



ANOS 60 e 70

• Governo estimulou a exportação, distribuiu 
crédito subsidiado para que as terras pudessem 
ser adquiridas por grandes grupos econômicos. 

– "O regime se definiu por uma modernização que 
excluiu pequenos agricultores“ (professor 
José Tavares dos Santos, da UFRS). 

– Grandes lavouras produtivas, como o café, a soja e 
a cana, cresceram, mas a esmagadora maioria do 
campo brasileiro continuou a marcar passo. 



GOVERNO SARNEY

• Plano para assentar 1,4 milhão de famílias até o 
fim do mandato, em 1990. Não saiu do papel.

• Apenas 90.000. "No início, Sarney contava 
até 10 antes de assinar um decreto de 
desapropriação. Depois, contava até 100. 
Depois, até 1.000“ (ex-ministro da Reforma 
Agrária Nelson Ribeiro) . "Quando os decretos na 
gaveta passaram de oitenta, saí do governo."



GOVERNO COLLOR - ITAMAR

• Collor e seu vice, 
Itamar Franco, – que 
assumiu a presidência 
após a o 
impeachment de 
Collor – assentaram 
35.600 famílias.



FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO

• Retalhou 18 milhões de hectares = área maior que o 
Uruguai e equivalente a metade da Alemanha, e neles 
assentou 635.000 famílias = quase 2 milhões de 
pessoas entre 1995 e 2002. FHC gastou 25 bilhões de 
reais na aquisição de terras e na instalação de 
assentamentos. 

• Pressão do MST – RA entrou na agenda do governo:
– projetos destinados a assentar, ou a emancipar quem está 

assentado ou a viabilizar a compra da terra. 



GOVERNO LULA

• Geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, pesquisador 
e professor de pós-graduação da USP:  2003 a 2009 -
Foram assentadas 211 mil novas famílias.

• Pelos números do Incra, 48,3 milhões de hectares de 
terras foram incorporados às áreas de assentamentos 
e 614 mil famílias ganharam lotes rurais no período de 
2003 a 2010.



MST – MOVIMENTO DOS 
TRABALHADORES SEM TERRA

• Entre 1990 e 2001 o MST foi responsável 
por 2.194 ocupações de terra através de 
368.325 famílias.



SITUAÇÃO NO CAMPO

• Existem mais de 371 milhões de hectares prontos para a 
agricultura no país, uma área enorme, que equivale aos 
territórios de Argentina, França, Alemanha e Uruguai 
somados.

• A população rural brasileira é de 19% e 15 milhões de 
agricultores;

• 37% das famílias rurais vivem abaixo da linha de pobreza. 

• 11% dos agricultores vivem somente de aposentadoria;

• 4,8 milhões de famílias são agricultores sem-terra. 



SITUAÇÃO NO CAMPO

• O êxodo rural vem aumentando 
drasticamente: 

– 30 milhões de agricultores abandonaram 
suas terras entre 1970 e 1990 e, 

– entre 1994 e 2002 (período do governo 
de Fernando Henrique Cardoso), 450 mil 
famílias de agricultores foram  para as 
cidades, o que, na maioria dos casos, 
contribui para o aumento das favelas. 



SITUAÇÃO NO CAMPO

• A política de assentamento não é uma alternativa 
barata. 

• Até 30.000 reais com cada família assentada. A 
criação de um emprego no comércio custa 40.000 
reais. Na indústria, 80.000.

• É investimento estatal puro: cada 30.000 reais 
investidos, estima-se que 23.000 voltem a seus 
cofres após alguns anos, na forma de impostos e 
mesmo de pagamentos de empréstimos adiantados. 



SITUAÇÃO NO CAMPO

Assentamentos 

por região do país.



Há dois métodos principais de 
reforma agrária

• A) marxista-leninista de confisco da 
propriedade, sem indenização, de acordo 
com a fórmula marxista de que os 
expropriadores são expropriados;

• b) liberal da reforma agrária mediante 
desapropriação com justa indenização em 
dinheiro, num quantum de indenização 
medido por diversas técnicas.



• Beneficiários  - Lei n. 8.629/1993. 
• Art. 19. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente de estado civil, observada a seguinte ordem 
preferencial:

• I - ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a preferência para a parcela na qual 
se situe a sede do imóvel;

• II - aos que trabalham no imóvel desapropriado como posseiros, assalariados, 
parceiros ou arrendatários;

• III – aos ex-proprietários de terra cuja propriedade de área total compreendida 
entre um e quatro módulos fiscais tenha sido alienada para pagamento de débitos 
originados de operações de crédito rural ou perdida na condição de garantia de débitos 
da mesma origem; (Inciso incluído pela Lei nº 10.279, de 12.9.2001)

• IV - aos que trabalham como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários, 
em outros imóveis; (Inciso renumerado pela Lei nº 10.279, de 12.9.2001)

• V - aos agricultores cujas propriedades não alcancem a dimensão da propriedade 
familiar; (Inciso renumerado pela Lei nº 10.279, de 12.9.2001)

• VI - aos agricultores cujas propriedades sejam, comprovadamente, insuficientes 
para o sustento próprio e o de sua família. (Inciso renumerado pela Lei nº 10.279, de 
12.9.2001)

• Parágrafo único. Na ordem de preferência de que trata este artigo, terão prioridade 
os chefes de família numerosa, cujos membros se proponham a exercer a atividade 
agrícola na área a ser distribuída.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10279.htm


FUNDAMENTO

• BRASIL É o único 
país de extensão 
continental, em 
todo o mundo, com 
estrutura fundiária 
semelhante à da 
sua fundação. 


