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RESUMO 

O presente trabalho objetivou analisar, a situação agrária do estado de Goiás, o agronegócio e 

a função social dos imóveis rurais perante a reforma agrária. Defende-se a ideia de que o 

conceito de função social e sua concretização servem como meio para se promover e alcançar 

o desenvolvimento sustentável no meio rural, porque os conceitos de ambos os fenômenos são 

semelhantes. A partir dos instrumentos do Direito foram estudados os requisitos que, 

concomitantemente, as propriedades rurais devem apresentar para que estejam cumprindo a sua 

função social. Do mesmo modo, e contando com o auxílio da história, foi estudada a questão 

agrária brasileira, e, nela, a política fundiária, a política agrícola e a reforma agrária. A pesquisa 

mostra que, em Goiás, a aquisição de terras pelo Incra, por meio de compra e venda e pela 

desapropriação, com fins de reforma agrária, concentra-se nas regiões menos desenvolvidas, 

que contam com maior quantidade de assentamentos assim constituídos. A desapropriação de 

terras pela União pelo não atendimento à função social da propriedade e sua destinação à 

reforma agrária está comprometida no Brasil devido à não observância pelo Incra de todos os 

requisitos que compõem a função social. Assim, a reforma agrária tem sido conduzida e 

limitada pelo modelo de desenvolvimento predominante no meio rural brasileiro: o 

agronegócio. Caso fossem observados todos os requisitos, poder-se-ia implantar no campo um 

modelo de produção diferente do modelo, do agronegócio, mais justo, legítimo e igualitário por 

meio da reforma agrária.  

 

Palavras-chave: Função Social da Propriedade; Expansão do Capitalismo no Meio Rural; 

Reforma Agrária; Desapropriação.  
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ABSTRACT 

The object of this work was to analyze, the agrarian environment of Goiás state, agribusiness 

and the social function of rural properties regarding agrarian reform. This research defends the 

idea that the concept of social function and its concretion serve as a means to promote and 

achieve sustainable development in rural areas because the concepts of both phenomena are 

similar. Through instruments of the law, the requirements that rural properties must 

concomitantly present to complete their social function were studied. In the same way, and with 

historical analysis, the Brazilian agrarian question was studied, along with land policy, 

agricultural policy, and agrarian reform. The research shows that, in Goiás, land acquisition by 

Incra through purchase and sale and expropriation, for the purpose of agrarian reform, is 

concentrated in the less developed regions, which have the highest number of settlements 

constituted. Land expropriation by the Union for not attending to the social function of the 

property and its purpose of agrarian reform is compromised in Brazil due to Incra's failure to 

comply with all the requirements that make up the social function. Thus, agrarian reform has 

been driven and limited by the predominant model of development in the Brazilian rural 

environment: agribusiness. If all these requirements were observed, a model of production 

different from that of agribusiness, one more just, legitimate, and egalitarian, could be 

implemented in the field by means of agrarian reform.  

 

Keywords: Social Function of Property; Expansion of Capitalism in the Rural Environment; 

Agrarian Reform; Land Expropriation. 
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INTRODUÇÃO 

 A reforma agrária é um instituto do Direito Agrário brasileiro que está 

intimamente ligado a questão agrária. Ambos se reportam a estrutura agrária de determinado 

território. O primeiro implica em uma proposta política de renovação da estrutura fundiária, 

através de mudanças na distribuição da propriedade, já o segundo, reflete uma determinada 

leitura de problematização da estrutura de propriedade, posse e uso da terra, historicamente 

identificada, por sujeitos sociais determinados (DELGADO, 2014).  

 Em boa parte, os problemas que envolvem a questão agrária brasileira são 

resultados do processo de expansão do capitalismo no meio rural, inseridos pela lógica 

produtiva do agronegócio, que se deu através da modernização da agricultura após 1960. O 

termo agronegócio (agribusiness) foi criado no ano de 1957 por John Davis e Ray Goldberg e, 

refere-se a um conjunto de sistemas que compreende a agricultura e pecuária, a indústria, o 

mercado, o capital e o trabalho, ou seja, é a soma das operações de produção e distribuição dos 

produtos agrários (FERNANDES, 2007).   

 Baseado na produção de monoculturas em grandes extensões de terras voltadas 

à exportação, o agronegócio é, portanto, um modelo de desenvolvimento do meio rural. Com o 

objetivo de atender as demandas geradas pelo capital, este modelo tem como características 

principais a intensificação da produtividade e a incorporação de tecnologias, alterando o arranjo 

produtivo e social no campo (SILVA e MENDONÇA, 2012). 

  A utilização de novas tecnologias tem possibilitado, cada vez mais, uma maior 

produção agrícola, porém, além desse aumento produtivo, este processo ampliou o controle 

sobre o território e as relações sociais, intensificando as diferenciações socioeconômicas no 

campo. O discurso ideológico de produtividade e modernidade do agronegócio visa esconder a 

verdadeira essência estrutural que fundamenta a sua existência: a concentração da renda, da 

tecnologia e da propriedade da terra.  

  Segundo Fernandes (2007), a imagem do agronegócio tem sido construída para 

renovar a imagem da agricultura capitalista, numa tentativa de ocultar o caráter concentrador, 

predador, expropriatório e excludente, dando relevância somente ao caráter produtivista. Neste 

sentido, a expansão do capitalismo no meio rural, tem negado, numa prática de exclusão social 

e produtiva, outras possibilidades e formas de produção agrícola (CARVALHO, 2014), sendo 

a reforma agrária um dos principais mecanismos políticos para o enfrentamento dessa situação.  

  A reforma agrária consiste em um conjunto de medidas políticas que tem a 

finalidade de promover uma melhor desconcentração da estrutura fundiária por meio do regime 
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de posse e uso, atendendo aos princípios da justiça social, do desenvolvimento rural sustentável 

e na viabilidade econômica dos assentamentos (BRASIL, 1964).  

Nas sociedades capitalistas, a reforma agrária tem sido realizada com o propósito 

de mudar a propriedade privada da terra concentrada nas mãos dos latifundiários, dividindo-a 

e distribuindo para os camponeses (OLIVEIRA, 2007). Trata-se de um processo de 

democratização popular do acesso e posse da terra, geradora de novos grupos sociais 

responsáveis pela implementação de tipos de produção contrários a lógica do agronegócio.  

Porém, para que estes propósitos sejam atingidos, a transformação do meio rural 

só será completa se for acompanhada de políticas públicas voltadas à educação e saúde, à 

assistência técnica, creditícia, bem como em obras de infraestruturas, garantindo que os 

assentados da reforma agrária alcancem o progresso social e econômico com equidade 

(OLIVEIRA, 2007).  

O desenvolvimento sustentável, entendido como uma equação existente entre 

“qualificar o crescimento e reconciliar o desenvolvimento econômico com a necessidade de se 

preservar o meio ambiente” (BATISTA e ALBUQUERQUE, 2007, p. 05), só terá êxito se for 

fornecido às famílias beneficiárias da reforma agrária não apenas o acesso à terra, mas sim, 

incentivos governamentais capazes de promover uma verdadeira reestruturação fundiária e 

produtiva no setor agropecuário brasileiro.   

Desde o início do Programa Nacional de Reforma Agrária, instituído em 1985, 

tem-se 1.346.798 (um milhão trezentos e quarenta e seis mil setecentos e noventa e oito) 

famílias assentadas, em uma área de 88.919.725 (oitenta e oito milhões cento e dezenove mil 

setecentos e vinte e cinco) hectares (INCRA, 2016). No entanto, muitas destas famílias têm o 

acesso à terra, mas não conseguem acessar as políticas públicas que garantem o progresso 

socioeconômico. Para Medeiros (2007), a marca geral dos assentamentos é a precariedade da 

infraestrutura: estradas ruins, dificuldades de acesso à saúde e educação, de espaços de lazer, 

de facilidades de comunicação.  

Estudos já realizados, como o de Carvalho et al. (2009), Medeiros (2007), 

Bergamasco (1997), mostram sérios problemas estruturais em assentamentos rurais brasileiros, 

que dificultam o estabelecimento dos processos produtivos, agravam os problemas ambientais 

e limitam as condições de vida das famílias. Em muitos casos, a parcela dos assentados está 

sendo utilizada apenas como habitação rural, sendo a renda familiar proveniente, 

majoritariamente, de atividades externas ao lote.  

Neste sentido, coube-se questionar se após a realização da reforma agrária no 

estado de Goiás, por meio da desapropriação dos imóveis rurais para satisfazer aos interesses 
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sociais, os assentamentos rurais criados neste estado conseguem desenvolver sustentavelmente 

e, consequentemente, cumprir com os requisitos da função social da propriedade. Para caminhar 

nesta investigação, foi feito o levantamento concomitante do tipo de produção desenvolvida em 

cada região de planejamento do estado de Goiás com a quantidade de assentamentos, com o 

propósito de averiguar como a lógica capitalista impacta na territorialização da reforma agrária.  

Segundo informações do Incra, não há instrumentos que avaliem se os 

assentamentos rurais depois de criados, implementados e estruturados cumprem ou não com a 

função social da propriedade rural. Assim, torna-se fundamental investigar essa problemática, 

com o propósito de compreender como a reforma agrária tem sido realizada em Goiás, se é por 

meio apenas da distribuição de terras ou, se além do acesso à terra, as famílias conseguem se 

desenvolver cumprindo com os requisitos da função social assegurados constitucionalmente.   

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a propriedade da terra cumpre 

sua função social quando, simultaneamente, apresenta os seguintes requisitos: é produtiva, ou 

seja, pratica o aproveitamento racional e adequado da terra, preserva o meio ambiente, obedece 

às leis trabalhistas e favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores (BRASIL, 1988).  

Embora existam três dimensões (econômico, social e ambiental) que garantam o 

direito da propriedade, na prática, a desapropriação dos imóveis rurais para fins de reforma 

agrária, tem-se voltado exclusivamente para o fator produtivo, reduzindo a aferição da função 

social apenas a partir da mensuração do Grau de Utilização da Terra (GUT) e do Grau de 

Eficiência na Exploração (GEE). Para alguns estudiosos, do ponto de vista economicista, as 

condicionantes da função social do imóvel rural e produtividade seriam coisas distintas e, em 

razão disso, somente seriam passíveis de desapropriação áreas improdutivas, ou seja, em que 

não há o desenvolvimento de uma produção agropecuária (PINTO JÚNIOR e FARIAS, 2005). 

A maneira como a reforma agrária está sendo conduzida, sem a observância de 

todos os requisitos da função social do imóvel rural para a desapropriação, reforça a lógica do 

agronegócio e a expansão do capitalismo no campo, mantendo a produção de commodities, a 

diferenciação social, a concentração de terra e renda. Assim, identificar o tipo de produção 

desenvolvida em cada região do estado de Goiás, relacionando com o número de assentamentos 

ora criados, é fundamental para entender a dinâmica regional sob a qual as famílias assentadas 

estão inseridas.  

No âmbito do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio esta pesquisa é 

relevante, haja vista que, embasado no ramo do Direito Agrário e de outros ramos jurídicos 

correlatos, como o Direito Constitucional, e as leis infraconstitucionais que tratam da questão 

agrária e agrícola do país, compreende um estudo interdisciplinar, envolvendo diversas áreas 
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relacionadas ao uso e exploração da terra e regulando as relações existentes no meio rural, sob 

um enfoque que envolve dimensões econômicas, sociais e ambientais da forma de produção 

dos assentamentos rurais.  

Dada à natureza deste estudo, o método dialético nos parece ser o mais 

apropriado para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade. A abordagem 

qualitativa, foi utilizada para guiar as indagações mais amplas que vão se esclarecendo no 

decorrer da investigação por diversos caminhos (GODOY, 1995), tais como: a pesquisa teórica 

e a pesquisa documental. 

  Os resultados deste estudo estão divididos em três seções. Na primeira está 

descrito o caminho metodológico percorrido na busca do conhecimento científico pretendido 

com a pesquisa, bem como o debate acerca da questão agrária brasileira, uma vez que o direito 

de propriedade está intimamente ligado ao tipo de estrutura fundiária criada no Brasil.  

  Na segunda seção, é feito um estudo sobre a função social da propriedade rural 

como um elemento garantidor do desenvolvimento sustentável no meio rural, com a explicação 

legal de todos os requisitos previstos na Constituição Federal de 1988, demonstrando a quem 

cabe realizar a fiscalização das condicionantes da função social e como ela tem sido feita. Aqui 

também demonstrou-se como estão os índices de concentração de terras em Goiás, se 

aumentaram ou diminuíram ao longo dos anos, com o propósito de verificar se houve alterações 

na estrutura fundiária.  

  Por fim, na terceira e última seção é estudada a reforma agrária como o principal 

instituto do Direito Agrário brasileiro, que deve ser acompanhada de uma série de políticas 

públicas no sentido de garantir às famílias assentadas o pleno desenvolvimento. Ainda, foi 

verificado como se dá o processo de territorialização da reforma agrária no estado de Goiás, 

através do tipo de produção agropecuária desenvolvido em cada região de planejamento, com 

o propósito de compreender a dinâmica dos assentamentos rurais e, consequentemente, se as 

famílias beneficiadas pela reforma agrária conseguem cumprir com os requisitos da função 

social da propriedade. 
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Proteger a sociedade da desigualdade fundiária, proteger a natureza da 

dilapidação; proteger os grupos étnicos e culturais para as quais a terra 

é essencial. E ainda proteger as próprias relações de trabalho das 

tendências regressivas à escravização são valores idealmente aceitos 

pela opinião pública. Mas a proteção simultânea desses valores que o 

regime fundiário constitucional enuncia, é uma tese herética na leitura 

da economia política do agronegócio. Sem mudanças neste campo não 

é possível romper a mercadorização absoluta, e, portanto civilizar nossa 

estrutura agrária (DELGADO, 2014, p. 36). 
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1 OS CAMINHOS PARA O CONHECIMENTO CIENTÍFICO  

1.1 O recorte metodológico  

  O conhecimento científico tem como característica primordial buscar a 

veracidade dos fatos e fenômenos, sendo necessário identificar as operações mentais e técnicas 

que viabilizem a sua verificação, ou seja, determinar a metodologia que possibilita a obtenção 

de resultados para os problemas de pesquisa (GIL, 2008).  

  O objetivo da metodologia de pesquisa é identificar e esclarecer os 

“procedimentos lógicos que deverão ser seguidos no processo de investigação científica dos 

fatos da natureza e da sociedade” (GIL, 2008, p. 09), buscando uma estruturação de fases e 

sistemas com a finalidade de melhor organizar o conhecimento, bem como de se alcançar o 

resultado (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). Desta forma, o método utilizado para 

desenvolver esta dissertação consistiu-se no método dialético. 

  A dialética viabiliza os fundamentos para uma interpretação dinâmica e 

totalizante da realidade, uma vez que os fatos sociais não podem ser compreendidos quando 

considerados separadamente, alheios às influências políticas, econômicas, sociais (GIL, 2008).  

  Parte-se do entendimento que, na natureza, tudo está relacionado, nesse tipo de 

método “para conhecer determinado fenômeno ou objeto, o pesquisador precisa estudá-lo em 

todos os seus aspectos, suas relações e conexões, sem tratar o conhecimento como algo rígido, 

já que tudo no mundo está sempre em constante mudança” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 

35). 

Assim, para se compreender a relação entre o agronegócio, a função social da 

propriedade rural e a reforma agrária em Goiás foi necessário: compreender a questão agrária 

brasileira; verificar os requisitos da função social da propriedade rural e sua aplicabilidade em 

Goiás relacionando com o desenvolvimento sustentável; caracterizar a reforma agrária no 

estado de Goiás, identificando a forma como os assentamentos rurais foram constituídos, bem 

como o tipo de produção agropecuária que predomina em cada região de planejamento.  

Atualmente, o agronegócio brasileiro contribui expressivamente para a 

economia do país, produzindo e exportando diversos produtos agropecuários (MAPA, 2016). 

A extensão territorial brasileira equivale a 851.487.659 hectares (ha). Desse total, 330 milhões 

de ha foram utilizados pela agropecuária, no período 1996/2006. Entre 1975/1985, a área 

destinada à esta atividade chegou a 375 milhões de ha, o que significa que o Brasil tem utilizado 

entre 39% a 44% de seu território para o desenvolvimento deste setor (FERNANDES, 2014). 

O estado de Goiás está entre os maiores produtores nacionais de soja, sorgo, 

milho, feijão, cana-de-açúcar e algodão, com destaque também para a criação de rebanho 
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bovino, suínos, equinos, aves, leite e ovos. A produtividade do setor agropecuário está 

relacionada à localização do Estado no território nacional, à produção e exploração de algumas 

matérias-primas e à integração da agroindústria com a agropecuária moderna (IMB, 2016).  

A atual eficiência do agronegócio no Brasil e em Goiás, só foi possível devido 

ao processo de modernização da agropecuária nos pós 1960, por meio de vários investimentos 

estatais no setor agrícola, da organização de uma política de crédito, do apoio à produção de 

produtos destinados à exportação e; da formação de um parque industrial voltado para o setor 

(MAIA, 2013).  

 Para Fernandes (2007, p. 90), o processo de construção da imagem do 

agronegócio, revestida pelos números relativos à produção, produtividade, exportação, procura 

ocultar seu caráter concentrador, excludente, predador. “O agronegócio procura representar a 

imagem da produtividade, da geração de riquezas para o país”. Neste sentido, ele não seria 

somente o único, mas também o melhor modelo de desenvolvimento rural, impedindo outras 

formas de produção e excluindo qualquer análise de conflitualidade.  

“Todavia, a questão estrutural permanece. Do trabalho escravo à colheitadeira 

controlada por satélite, o processo de exploração e dominação está presente; a concentração da 

propriedade da terra se intensifica” (FERNANDES, 2007, p. 90). Tais fatores justificam os 

conflitos no meio rural brasileiro e o debate da questão agrária que, mesmo diante das 

transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas, não foi possível superar a contradição 

estrutural do capitalismo no campo. 

O crescimento econômico, excludente, concentrado e segregador, agravou a 

concentração de riquezas e as injustiças entre as pessoas e entre os lugares. Para Szmrecsányi 

(2007, p.150), a expansão do agronegócio é vista como “uma ampliação de nossa já acentuada 

concentração fundiária com fins tanto produtivos como especulativos, aumentando ainda mais 

o grau extremamente desigual da repartição da riqueza e do poder no meio rural”. 

O desenvolvimento do meio rural brasileiro, baseado na formação de um 

complexo agroindustrial, constituído entre agropecuária, indústria e capital passou a exercer 

um papel negativo a uma grande parcela de agricultores, que foram marginalizados e/ou 

sufocados por este processo. Para Santos (2007), a população rural encontrou-se indefesa, 

diante de uma economia cada vez mais modernizada, concentrada, tornando-a menos titular de 

direitos do que a maioria da população urbana, uma vez que os serviços públicos essenciais lhe 

são negados.  

Desta forma, a reforma agrária deve se colocar como um contraponto real ao 

modelo agropecuário dominante, demostrando a possibilidade de organizar o meio rural 
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brasileiro em novos moldes, por meio de modelos produtivos sustentáveis. A realização da 

reforma agrária pressupõe um impacto social, econômico, ambiental em bases equitativas e, 

portanto, diferenciado em relação ao atual modelo dominante da agropecuária brasileira, uma 

vez que, o mesmo já se mostra insustentável através da concentração de terras, de riqueza e 

exclusão social (CHRISTOFFOLI, 2007). 

Com o propósito de atender o objetivo proposto neste trabalho e, por esta 

produção do conhecimento envolver fenômenos sociais, econômicos e políticos, foi utilizada 

uma abordagem qualitativa, uma vez que este estudo poderá ser melhor compreendido no 

contexto em que ocorre e do qual é parte, ao ser analisado sob uma concepção integrada 

(GODOY, 1995).  

A pesquisa qualitativa não procura enumerar, mensurar os dados levantados, 

nem mesmo analisá-los com o emprego de um instrumento estatístico. Ela pressupõe questões 

ou focos de interesse mais amplos, que vão tomando forma à medida em que o estudo se 

desenvolve, quer por meio da obtenção de dados descritivos sobre pessoas e lugares, quer 

através de processos interativos que se interligam (GODOY, 1995), conforme detalhado no 

item 1.1.2 desta seção.  

A palavra escrita desempenha um papel substancial neste tipo de abordagem, 

seja na obtenção dos dados ou na análise dos resultados. Partindo de indagações mais amplas 

que vão se esclarecendo no decorrer da investigação. Além disto, o estudo qualitativo pode ser 

orientado por diversos caminhos (GODOY, 1995).  

 

1.1.1 Pesquisa Teórica 

 A pesquisa teórica tem por finalidade compreender ou aprofundar 

conhecimentos e discussões relativos a determinado tema ou problemas interligados à 

realidade. A forma básica da pesquisa teórica é a bibliográfica (VILAÇA, 2010). 

 O objetivo de elaborar a contextualização do estudo e seu embasamento teórico, 

através da pesquisa bibliográfica, é identificar o estado da arte, por meio da leitura e análise de 

relatórios de pesquisa, livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses. “Essas 

providências mostrarão até que ponto esse tema já foi estudado e discutido na literatura 

pertinente” (PRODANOV, FREITAS, 2013, p. 131). 

 Neste sentido, para identificar o estado da arte, este trabalho dialoga com os 

autores: Carvalho (2014); Delgado (2007); Diniz e Storel Junior (2007); Fernandes (2014); 

Hespanhol (2007); Mattei (2014); Santos (2007); Santos e Vale (2012); Oliveira (2007); 
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Werlang, Stédile e Carvalho (2015); Maia, Júnior Fideles e Medina (2016); Martins (1982); 

Buainain (2008) e; Linhares e Silva (1999) no debate da questão agrária brasileira.  

 

1.1.1.2 A questão agrária brasileira  

A questão agrária brasileira não é uma questão periférica, tem raízes profundas 

e não pode ser discutida sem o devido aprofundamento. Trata-se de um debate antigo e está 

relacionado à chegada dos portugueses ao Brasil e à implementação do regime das sesmarias 

(WERLANG; STÉDILE; CARVALHO, 2015). 

Antes da chegada dos portugueses no solo brasileiro, boa parte das terras 

encontravam-se ocupadas pelos indígenas que, praticamente, foram ignorados para a 

constituição de um plano econômico de ocupação. Em 1530, essas terras brasileiras foram 

divididas em 12 (doze) capitanias. Esta ocupação iniciou-se no litoral rumo ao Oeste, através 

de um sistema de concessões estatais, denominado de Sesmarias, condicionando o uso da terra 

como fundamento da propriedade agrária (MAIA; JÚNIOR FIDELIS; MEDINA, 2016). 

A concessão real era o meio reconhecidamente legítimo de ocupação do 

território. A confirmação final da sesmaria se dava “a partir do momento em que o pretendente 

provasse, às autoridades, morada habitual, cultura efetiva, medição e cercamento da área 

pretendida” (MAIA; JÚNIOR FIDELIS; MEDINA, 2016, p. 184). Caso a terra não fosse 

efetivamente explorada, esta seria revertida a Coroa, passando-se a ser denominada terra 

devoluta.  

Para Martins (1982, p. 71), o regime de sesmarias era racialmente seletivo, por 

contemplar os “homens de condição e de sangue limpo, mais do que senhores de terras, 

senhores de escravos”. Os que não tinham o sangue limpo, como os índios, os escravos negros, 

os mestiços de brancos e de índias, estavam destituídos do direito às terras e também do direito 

de herança e, ao mesmo tempo, excluídos da economia escravista, caracterizando-se como os 

primeiros posseiros.  

Estes foram obrigados a ocupar novos territórios, uma vez que não havia nos 

antigos um lugar permanente e seguro que os acolhessem. “Eram os marginalizados da ordem 

escravista que, quando alcançados pelas fazendas e sesmarias dos brancos, transformavam-se 

em agregados para manter a sua posse enquanto conviesse ao fazendeiro, ou então iriam para 

frente abrir uma posse nova” (MARTINS, 1982, p.71). 

Admitidas pelos sesmeiros, as pequenas explorações, constituíam-se em fonte 

de mão-de-obra livre para trabalhar na lavoura de cana em tarefas de supervisão e de produção 

de gêneros básicos para a alimentação. À medida que se expandia a monocultura da cana, a 
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pequena exploração se descolava em busca de novas terras dentro dos vastos domínios da 

grande fazenda, consolidando-se, ainda no período colonial, a concentração fundiária, bem 

como a relação latifúndio-minifúndio, determinando a estrutura fundiária brasileira e a 

dinâmica agrária e agrícola (BUAINAIN, 2008).  

Martins (1982, p. 141 e 142), ressalta que a forma de propriedade determinada 

pelos latifúndios é totalmente distinta daquela que tinham os posseiros. “Para este a terra era 

objeto de trabalho, meio de produção de valores, de uso, coisas úteis [...] Já a outra forma de 

propriedade é mero instrumento para extorquir, explorar a força de trabalho alheia, já que o 

trabalho é a única fonte de capital”.  

Em 1822, o regime de sesmarias foi encerrado por Dom Pedro I, que alegava um 

descontrole das concessões e a necessidade de implementar uma nova lei de organização do 

espaço agrário brasileiro. Embora ele tenha reconhecido o dever de instituir um novo regime 

fundiário durante o seu reinado, na prática isto não ocorreu (MAIA; JÚNIOR FIDELIS; 

MEDINA, 2016).  

Somente em 1850 foi promulgada a Lei de Terras, instituindo um novo regime 

de propriedade no Brasil: o cativeiro da terra, uma vez que as terras não eram e não são livres, 

mas cativas. A partir de então, ficou definido que o acesso à terra não seria obtido por outro 

meio que não fosse o da compra (MARTINS, 1982), sendo o título de domínio o instrumento 

que fundamentaria a propriedade, sem a necessidade de provar sua ocupação (MAIA; JÚNIOR 

FIDELIS; MEDINA, 2016), excluindo, consequentemente, deste processo, os posseiros, uma 

vez que para se obter este documento, era necessário pagar um alta carga de impostos e os 

mesmos não tinham condições.  

Neste mesmo período encerrava-se o tráfico negreiro da África para o Brasil. 

Assim, tanto a escravidão, como o trabalho escravo estavam comprometidos. Por esta razão, a 

Lei de Terras transformou-se num importante instrumento de controle das terras e do 

impedimento ao seu acesso, regulando as correntes migratórias de trabalhadores estrangeiros 

livres que, com o passar dos anos, iriam substituir os escravos (MARTINS, 1982).  

Se, porém, as terras do país fossem livres, o estabelecimento de correntes migratórias 

de homens igualmente livres levaria, necessariamente, a que esses homens se 

estabelecessem como colonos nos territórios ainda não ocupados pelas grandes 

fazendas. Ao mesmo tempo, as fazendas ficariam despovoadas, sem possibilidade de 

expansão e de reposição de mão de obra. Por isso, a classe dominante instituiu no 

Brasil o cativeiro da terra, como forma de subjugar o trabalho dos homens livres que 

fossem atraídos para o país (MARTINS, 1982, p. 72).  

 

Assim, a nova forma de propriedade da terra advinda pela Lei de Terras de 1850, 

foi um mecanismo de preservação da ordem social e política, fundamentada na economia 
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colonial, na dependência externa e nos interesses das elites, dos latifundiários (MARTINS, 

1982).  

Com a abolição do tráfico de escravo em 1851, a abolição da escravatura em 

1888 e com a proclamação da república em 1889, houve um impacto na questão agrária 

brasileira. Alguns governos provinciais implementaram programas de colonização de 

imigrantes asiáticos e europeus e, (BUAINAIN, 2008) a propriedade, o controle das terras 

devolutas, foram transferidos do governo central aos estados membros da federação, fazendo 

com que cada um, utilizasse instrumentos diferenciados de organização de suas terras, levando 

a um descontrole no processo de organização da estrutura agrária brasileira (MAIA; JÚNIOR 

FIDELIS; MEDINA, 2016). 

Segundo Buainain (2008), no século XIX e na primeira metade do século XX, o 

Brasil atravessou momentos significativos, como a Independência (1822), o fim do tráfico de 

escravos (1851), abolição da escravatura (1988), Proclamação da República (1889), Revolução 

de 1930 e o processo de industrialização, participação na Segunda Guerra Mundial, 

redemocratização e Constituinte liberal de 1945, porém estes não trouxeram nenhuma mudança 

importante na distribuição da propriedade da terra.  

Independentemente de ações isoladas de reforma agrária e colonização, a partir 

da década de 1960 observa-se uma acentuada concentração da propriedade da terra em todo o 

país. Esta ocupava um papel central na economia e na sociedade brasileira, seja como fonte de 

poder ou como reserva de valor. Além destes aspectos, a própria estratégia de desenvolvimento 

agropecuário, baseada na produção de monoculturas destinadas à exportação, juntamente com 

a política de crédito rural altamente subsidiado, favorecia a concentração da propriedade 

(BUAINAIN, 2008).  

Diante deste cenário, no final da década de 1950 e início de 1960, crescia o 

movimento em favor da reforma agrária. Houve uma rápida difusão de organizações sindicais 

de trabalhadores rurais e pequenos produtores, em busca de uma resposta do sistema político 

dominante. Em 1964, o governo militar lançou o Estatuto da Terra, com a finalidade de 

enfrentar o problema agrário, não apenas como repressão política e policial, mas também como 

adoção de medidas no combate as tensões sociais, decorrentes da estrutura latifúndio-

minifúndio (BUAINAIN, 2008). 

Acompanhado de uma proposta de modernização da agricultura brasileira, da 

execução de uma política voltada à reforma agrária e da organização de um sistema de políticas 

agrícolas, o Estatuto da Terra regulamentou o princípio da função social da propriedade, 
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condicionando à terra uma dimensão produtiva, social, ambiental e trabalhista, marcando 

definitivamente a organização agrária (MAIA; JÚNIOR FIDELIS; MEDINA, 2016). 

Embora este Estatuto tenha surgido para definir, caracterizar e solucionar os 

defeitos da estrutura fundiária no Brasil (MARTINS, 1982), a função social da propriedade, 

como mecanismo de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, teve pouca 

aplicação durante o regime militar, efetivando-se com uma maior intensidade a consolidação 

das políticas agrícolas (MAIA; JÚNIOR FIDELIS; MEDINA, 2016). 

Para Linhares e Silva (1999, p. 184), o governo militar buscava “colocar à 

disposição dos produtores rurais dinheiro fácil e barato, através de mecanismos bancários e 

financiamentos voltados para a agricultura. Atender-se-ia, desta forma, à demanda por uma 

agricultura mais eficiente. Era a resposta técnica à questão agrária”. 

De fato, o Estatuto da Terra não representou um instrumento que tivesse por 

finalidade solucionar os conflitos sociais da concentração fundiária (MARTNS, 1982), mas 

sim, visava a implementação de um padrão baseado no acesso a financiamentos e insumos, 

beneficiando os interesses financeiros do capital. “Assim, colocar a agricultura em contato com 

fontes de financiamento, dispor de crédito fácil e incentivar a compra de máquinas agrícolas e 

fertilizantes deveria aumentar a produtividade, sem a necessidade de se realizar uma reforma 

agrária” (LINHARES E SILVA, 1999, p. 185).  

Na prática, o Estatuto da Terra, tornou-se letra morta. O processo de 

modernização da agricultura favoreceu uma maior concentração de terras no Brasil e a estrutura 

da propriedade vigente, uma vez que o principal motivo para a desapropriação era a 

improdutividade da propriedade (BUAINAIN, 2008), não se atentando aos demais requisitos 

da função social. Como houve um estímulo à produção e à produtividade agropecuária neste 

período, grande parte dos imóveis não poderiam ser desapropriados para fins de reforma 

agrária.  

O fracasso vem em grande parte do fato que o Estatuto proclama e consagra a 

propriedade empresarial, fundamentalmente capitalista, e não cria nenhum espaço 

para o reconhecimento das formas de ocupação da terra que estão se desenvolvendo 

segundo outro código de direito, popular, construído na experiência diária e concreta 

dos lavradores. Por isso, os lavradores caminham numa direção e o Estatuto caminha 

noutra. Entre o direito proclamado e reconhecido pelo Estatuto através dessa lei e o 

direito reconhecido e praticado há uma distância crescente, que tende a aumentar 

muito depressa. O que está acontecendo no país é a clara proclamação da ilegitimidade 

do Estatuto, elaborado e imposto de cima para baixo, sem participação dos 

interessados que são os próprios lavradores e trabalhadores rurais (MARTINS, 1982, 

p. 64 e 65).  

 

Desta forma, desde a década de 1960, a modernização da agricultura brasileira 

promoveu uma profunda reestruturação dos espaços produtivos no campo, a partir da 
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incorporação de novas tecnologias nas etapas do trabalho agrícola, incentivos governamentais 

através dos programas de financiamento e a vinda de empresas multinacionais produtoras de 

maquinários, implementos e insumos agrícolas (SANTOS; VALE, 2012).  

Essas mudanças ligadas às inovações do campo, juntamente com as estratégias 

econômicas capitalistas, ocasionaram uma integração e/ou subordinação da agropecuária à 

indústria, caracterizando os grandes complexos agroindustriais e, consequentemente, a 

reafirmação de um desenvolvimento agropecuário homogêneo, baseado na produção de 

commodities voltadas à exportação e à concentração de terras.  

Nos últimos dias do regime militar, a questão agrária brasileira ampliou-se como 

um dos mais complexos problemas nacionais, uma vez que a modernização do setor agrícola, 

por meio da penetração do capital no campo, não conseguiu alterar a estrutura fundiária. Um 

ano após o fim da ditadura, o Censo Agrícola de 1985, apresentava um perfil, entre 1980 e 

1985, ainda mais concentrador da terra, deixando no campo, um saldo profundamente desigual, 

acirrando os conflitos por terra (LINHARES E SILVA, 1999).  

Devido à esses conflitos no meio rural brasileiro, com a redemocratização do 

país em 1985, os setores sociais alinhados à proposta de reforma agrária esperavam respostas. 

A proposta de conciliação esteve pautada na realização da reforma agrária, instituída pelo I 

Plano Nacional de Reforma Agrária, de 1986 (BUAINAIN, 2008). 

Com a estratégia de implantar uma vigorosa e massiva reforma agrária, 

regulamentada pelo Estatuto da Terra, o Plano previa pelo menos 1milhão e 500 mil famílias 

assentadas, em uma área de 130 milhões de hectares (LINHARES E SILVA, 1999). Ele também 

tinha como objetivo contribuir para melhorar a oferta de alimentos, criar novos postos de 

emprego, bem como reduzir o êxodo rural (BUAINAIN, 2008). 

Porém, um ano após, em 1987, o Plano foi virtualmente abandonado. Ao mesmo 

tempo que a Constituição Federal de 1988 criava os mecanismos necessários para promover a 

reforma agrária no Brasil, definindo a desapropriação das terras que não cumprissem com sua 

função social, o próprio presidente da República, governava uma frente conservadora, de 

bloqueio a qualquer mudança estrutural (LINHARES E SILVA, 1999). 

Neste período, a mobilização dos latifundiários na Constituinte de 1988, limitou 

o próprio Estatuto da Terra, restringindo as possibilidades de responder aos conflitos com ações 

de reforma agrária (BUAINAIN, 2008). Consolidava-se, neste momento, a União Democrática 

Ruralista (UDR), que tinha por objetivo impedir, através de barganha política, o uso de 

mecanismos constitucionais de implementação da reforma agrária (LINHARES E SILVA, 

1999). 
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Segundo Buainain (2008), a experiência da reforma agrária no Brasil, foi 

caracterizada por uma sucessão de tentativas frustradas, seja por falta de vontade política, seja 

em virtude das reais dificuldades de natureza econômica, institucional e política.  

Uma reforma agrária que não incorpore os projetos e formulações já revelados nas 

próprias lutas dos lavradores, que não combine as diferentes concepções e práticas 

alternativas de propriedade e que ao mesmo tempo não abra a possibilidade de 

crescimento desses regimes alternativos sem a tutela do capital, poderia se transformar 

num mero exercício de ficção. É preciso não esquecer que a lei brasileira reconhece 

preferentemente a legitimidade do regime dominante de propriedade, entrando em 

conflito com os modos populares de conceber a relação de trabalho do homem com a 

terra (MARTINS, 1982, p. 66).  

 

Assim, a expansão do capitalismo no campo brasileiro tem impedido o exercício 

de uma produção agrícola em que há uma relação harmoniosa entre homem e natureza, além de 

coibir a oferta continuada de alimentos saudáveis e propiciar uma exclusão social dos 

agricultores familiares (CARVALHO, 2014).  

“Os pequenos lavradores perdem ou deixam a terra, que é o seu principal 

instrumento de trabalho, em favor de grandes fazendas”, processo pelo qual é “conduzido 

diretamente por grandes empresas capitalistas, nacionais ou multinacionais” (MARTINS, 1982, 

p. 53 e 54).  

O que há no campo brasileiro é uma clara oposição entre diferentes regimes de 

propriedade. De um lado, tem-se o regime da propriedade capitalista e, do outro, o da 

propriedade familiar. “O próprio capital impôs, no Brasil moderno, a luta pela terra, como luta 

contra a propriedade capitalista da terra. É a terra de trabalho, contra a terra de negócio” 

(MARTINS, 1982, p. 61).  

É neste cenário que, de um lado, parte expressiva dos teóricos do meio rural 

colocaram a questão agrária em um segundo plano, defendendo que a reforma agrária se 

transformou em uma proposta historicamente superada, ou seja, argumenta-se que o capitalismo 

agrário brasileiro teria resolvido o problema, sem a necessidade de se fazer alterações 

estruturais. Porém, por outro lado, se nas primeiras décadas pós‑guerra a não solução da questão 

agrária era vista entre os analistas agrários como um impeditivo ao desenvolvimento do país, 

no século XXI, muitos teóricos passaram a tratá‑la como uma barreira à continuidade do próprio 

desenvolvimento rural atingido a partir da modernização agropecuária preconizada pelo 

agronegócio (MATTEI, 2014).  

Visando modificar a estrutura fundiária brasileira, por meio de mudanças na 

distribuição da propriedade, melhorias nos ganhos sociais, políticos, culturais, técnicos, 

econômicos e de produção agropecuária, a reforma agrária constitui-se num importante 
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instrumento, integrado por um conjunto de ações governamentais, que tem a finalidade de 

impulsionar o progresso das famílias assentadas (OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Oliveira (2007), a reforma agrária possui três objetivos, um social, um 

econômico e um político. O primeiro consiste no caminho para retirar da marginalidade social 

no mínimo, uma parte dos pobres; o segundo porque ela certamente levará a um aumento ainda 

maior da oferta de produtos agropecuários destas pequenas unidades produtivas ao mercado e; 

o terceiro, por ser um instrumento através do qual parcela da população irá conquistar a 

cidadania.  

Para Delgado (2007, p. 60), no viés econômico, a reforma agrária fundamenta-

se em um desenvolvimento que requer a elevação da produtividade do trabalho e a produção de 

excedentes agropecuários por parte das unidades familiares. “Tal processo solicita um arranjo 

de organização produtiva, relação de trabalho e práticas ecológicas, susceptíveis de gerar um 

produto/renda potenciais, inteiramente distintas da economia do agronegócio”, sendo possível 

sua viabilização através de políticas públicas.  

Para a geração e a realização do desenvolvimento econômico, social e político 

neste espaço, faz-se necessário ações de fomento produtivo, comercial, tecnológico, 

educacional, institucional que propiciem a reinserção dos beneficiários da reforma agrária em 

novas bases (DELGADO, 2007). Assim, a reforma agrária deve abranger duas políticas 

fundamentais, a política fundiária e a política agrícola e agrária (OLIVEIRA, 2007).  

A política fundiária refere-se ao conjunto de princípios, legislações, que as 

diferentes sociedades definiram como aceitável para o processo de apropriação privada da terra, 

bem como aqueles que estipulam os tributos incidentes sobre a propriedade privada e as 

legislações especiais que regulam o uso da terra. No Brasil, em tratando- se de reforma agrária, 

a política fundiária fundamenta-se na intervenção do Estado no imóvel rural que não esteja 

cumprindo com sua função social, assim, o processo de apropriação privada dá-se por meio da 

desapropriação (OLIVEIRA, 2007).  

Já a política agrícola e agrária, refere-se ao conjunto de ações governamentais 

que tem por objetivo a implementação de uma assistência voltada à produção, ao progresso 

social das famílias assentadas e, de infraestruturas. Nestas ações estão incluídas: educação e 

saúde públicas, assistência técnica, financeira, creditícia e de seguros, programas de garantia de 

preços mínimos e demais subsídios, eletrificação rural e outras obras de infraestrutura, como a 

construção de moradias, construção de estradas, instalação de rede de esgoto e energia elétrica 

(OLIVEIRA, 2007). 
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Os assentamentos rurais devem propiciar às famílias beneficiadas novas 

perspectivas de renda, produção, moradia e condições dignas de vida, na busca pela plena 

cidadania e garantia de direitos individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição Federal 

de 1988 e pela legislação infraconstitucional. Porém, para que a reforma agrária seja totalmente 

eficaz, além da implementação das políticas agrícola e fundiária, é necessário levar em 

consideração a dinâmica dos assentamentos rurais.  

De acordo com Diniz e Storel Junior (2007), a dinâmica dos assentamentos 

advindos da reforma agrária, mostra que existem múltiplos processos a serem considerados, os 

quais o antecedem e são concomitantes com o período da implantação e desenvolvimento. 

A criação de um ou mais projetos de assentamentos provoca uma série de 

alterações de ordem econômica, social, política em seu entorno, como a ocorrência de conflitos 

envolvendo a resistência, ou devido ao meio de ocupação de terras; a atuação nos municípios 

de uma série de instituições voltadas à implantação e viabilização dos assentamentos, de âmbito 

público e privado; bem como a instauração de processos reivindicativos, resultando numa nova 

dinâmica de demandas sociais (saúde, educação, transporte, apoio à produção, etc.), que se 

somam e às vezes disputam, com outras comunidades locais (DINIZ; STOREL JUNIOR, 

2007).  

Porém, por outro lado, a dinâmica das famílias assentadas é criada pelas relações 

locais, que se potencializam em uma rede regional, estatual e, até mesmo, nacional, envolvendo 

fatores que ampliam as possibilidades de abordar os assentamentos, excluindo uma visão 

estritamente singular e particular.  

Santos (2007) defende que cada homem vale pelo lugar em que ele está: o seu 

valor como produtor, consumidor, cidadão depende de sua localização no território. Assim, a 

dinâmica das famílias assentadas é determinada pela influência dos fatores econômicos, sociais 

do município, da microrregião, da mesorregião ou do estado em que estão inseridas.  

Assim, se determinados bens e serviços existem em determinada áreas, estes 

poderão ser alcançados e contribuir para o progresso dos beneficiários da reforma agrária, caso 

contrário, os assentados não terão condições de viver o mínimo de dignidade e se encontrarão 

em situação de carência e pobreza.   

 

1.1.2 Pesquisa Documental 

  A pesquisa documental enquanto possibilidade de pesquisa qualitativa, contribui 

significativamente para o desenvolvimento de determinados estudos, por serem considerados 

importantes fontes de dados (GODOY, 1995). 
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Os documentos constituem uma rica fonte de dados. O exame de materiais de natureza 

diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser 

reexaminados, buscando-se novas e/ou interpretações complementares, constitui o 

que estamos denominando de pesquisa documental.  

A palavra “documentos”, neste caso, deve ser entendida de uma forma ampla, 

incluindo os materiais escritos (como, por exemplo, jornais, revistas, diários, obras 

literárias, científicas e técnicas, cartas, memorandos, relatórios), as estatísticas (que 

produzem um registro ordenado e regular de vários aspectos da vida de determinada 

sociedade) e os elementos iconográficos (como, por exemplo, sinais, grafismos, 

imagens, fotografias, filmes) (GODOY, 1995, p. 21).  

 

Tendo por fundamento um conjunto de materiais que ainda não receberam um 

tratamento analítico ou que podem ser recriados a partir dos objetivos da pesquisa, para Gil 

(2008), a pesquisa documental compreende três fases: a escolha dos documentos, o acesso a 

eles e a sua análise. Para desenvolver este estudo, a coleta de dados foi obtida, principalmente, 

por meio de informações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

e das Legislações que regem o ordenamento jurídico brasileiro.  

Através dos dados fornecidos pelo Incra, foi possível detectar o total de projetos 

de assentamentos criados no estado de Goiás, a quantidade destes em cada região de 

planejamento, a extensão territorial de cada assentamento e o número de famílias assentadas, 

bem como por qual meio se deu a aquisição dos imóveis, se foi por desapropriação (e, neste 

caso, em observação a qual requisito da função social) ou por compra e venda.  

  O material cedido pelo IBGE foi fundamental para caracterizar os aspectos 

demográficos, físicos e o tipo de produção agropecuária que predomina em cada região de 

planejamento do estado de Goiás. Para analisar o tipo de produção, foi considerado o efetivo 

do rebanho bovino, que indica se a região tem vocação para pecuária ou não, e a quantidade 

produzida de soja, milho e cana-de-açúcar. Escolheu-se essas lavouras, pois são as principais 

commodities produzidas no estado. 

Com as informações obtidas nos documentos de diferentes fontes foram 

elaborados vários quadros nos quais foram agrupadas, sintetizadas e relacionadas diferentes 

informações (dados), como: quantidade de estabelecimentos agropecuários por grupos de área, 

áreas totais dos estabelecimentos por grupos de área; Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal das regiões de planejamento do estado de Goiás; assentamentos rurais adquiridos 

por compra e venda nas regiões de planejamento do estado de Goiás; modalidades de crédito 

concedidos aos assentados; fases de constituição de um assentamento rural; instrumentos legais 

da política agrícola; produção de grãos no Brasil, por Grandes Regiões e em dez unidades da 
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federação nos danos de 2.000 e de 2.015; área, população, rebanho bovino, produção de 

lavouras e quantidade de assentamentos por regiões em Goiás.   

Já, os documentos obtidos por meio da CPT possibilitaram identificar as 

principais regiões onde ocorrem os conflitos por terra em Goiás. Para isso, foi feito um 

levantamento por município, nos anos 2013/2014/2015.    

  As principais Legislações utilizadas foram a Constituição Federal de 1988 

(CF/1988), que em seu capítulo terceiro dispõe “Da política agrícola e fundiária e da reforma 

agrária”. A Lei 4.504/1964, que sistematiza o Estatuto da Terra, regulando os direitos e 

obrigações relacionados aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária 

e promoção da Política Agrícola. E a Lei 8.629/1993 que regulamenta e disciplina disposições 

relativas à reforma agrária, previstas no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. 

  A partir da análise desses dados, por meio da descrição dos mesmos, foi possível 

a apresentação de números e percentagens, bem como a média de algumas variáveis 

relacionadas aos aspectos econômicos, ligados à produção agropecuária, na perspectiva de 

verificar como este fator interfere na constituição e dinâmica dos assentamentos rurais do estado 

de Goiás. A apresentação e a análise dos dados obtidos com a pesquisa documental constituem, 

em boa medida o texto das seções II e III desta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titviicapiii
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SEÇÃO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terra serve, funciona, tem vida, para dar vida, para reproduzir a vida, 

não de cada indivíduo isoladamente, mas de todos os seus habitantes, 

plantas, animais ou humanos. Portanto, sua função é manter a vida nas 

suas mais diversas formas e em suas mais estranhas e improváveis 

mudanças. Não importa o que diga o direito, não importa o que diga a 

lei escrita nas reuniões de representantes dos interesses diversos da 

sociedade humana. A terra tem a função de prover a vida. É até estranho 

dizer que a terra tem uma função, ela é a provedora da vida, não por 

função, por obrigação, mas porque é de sua natureza, da essência de seu 

ser (MARÉS, 2003, p. 197). 
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2 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL COMO MEIO PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

2.1 A função social no Direito brasileiro  

 Diante da multiplicidade das variáveis econômicas, sociais e políticas 

interferindo na história ao longo do tempo, para cada lugar há uma diferenciação e definição 

espacial específica, influenciando na forma como o espaço se organiza. Tanto o meio rural 

quanto o urbano, são constituídos como partes consecutivas de uma totalidade que se forma na 

diversidade, não podendo ser compreendidos separadamente, afinal a terra sempre foi e 

continua a ser o elemento central da natureza, em torno do qual se organizam as sociedades 

(MARQUES, 2002).   

 Antes da chegada dos portugueses, o uso da terra no Brasil sempre foi comunal, 

uma vez que os indígenas repartiam os frutos de uma produção de subsistência. Estes primeiros 

“habitantes do território brasileiro não praticavam a apropriação individual da terra. Tampouco 

conheciam a ideia de propriedade privada. A terra era concebida como a grande mãe, de onde 

se retirava o sustento” (SOUZA, 2007, p. 22). Porém, com a vinda da Coroa Portuguesa, a 

propriedade da terra foi efetivamente se consolidando, iniciando-se por um processo econômico 

e político de exploração e manutenção do poder, com a concessão de sesmarias e, 

posteriormente, pela promulgação da Lei n. º 601, de 18 de setembro de 1850 (Lei de Terras), 

restringindo a propriedade da terra somente àqueles que a adquirissem por meio da compra, 

impedindo o acesso à propriedade aos negros, indígenas e imigrantes (SANTOS, 2013).  

 Além de conferir ao Estado o controle sobre o território, o objetivo principal da 

Lei de Terras foi garantir o monopólio da terra e a oferta de mão de obra aos grandes 

latifundiários, confirmando a estrutura fundiária brasileira concentradora e excludente. A terra 

passou a ser apropriada como bem de produção e acumulação capitalista, transformada em 

mercadoria e, como consequência, o direito de propriedade passou a ser um direito individual 

subjetivo, podendo o proprietário usar e gozar do bem apropriado de modo absoluto e exclusivo, 

desconsiderando sua legitimação pelo trabalho ou pela necessidade de sobrevivência e 

desenvolvimento coletivo (FIDELES, 2014).  

 Internacionalmente, um dos marcos dessa concepção de propriedade foi 

inaugurado pelo Código Civil Francês de 1804. Também conhecido como Código de Napoleão, 

no estatuto francês, a propriedade era definida como o direito de usar e dispor da coisa da 

maneira mais absoluta, ou seja, o sujeito detentor do título proprietário tinha o direito de usar, 

gozar e dispor da coisa apropriada da forma que entendesse mais conveniente (SOUZA, 2007). 
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 Esta concepção de propriedade passou a ser reproduzida pelas legislações 

liberais em outros países, como a constituição Portuguesa de 1822 e o Código Civil brasileiro 

de 1916, fortalecendo o caráter absoluto do direito de propriedade implementada pela Lei de 

Terras.  

O Código representa o cume de um amplo processo de organização da propriedade 

privada. Reportando ao conceito romano, o art. 524 assegurava “ao proprietário o 

direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que 

injustamente os possua”. A extensão do direito de propriedade alcançava o espaço 

aéreo e o subsolo em toda altura e em toda profundidade úteis ao seu exercício (art. 

526), além do que “os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando 

separados, ao seu proprietário” (art. 528). Não bastasse, o Código frisava que “o 

domínio presume-se exclusivo e ilimitado, até prova em contrário” (art. 527) 

(SOUZA, 2007, p. 85).  

 

 De acordo com Santos (2013), no regime jurídico instituído pelo Código Civil 

de 1916, o direito à apropriação individual subjetiva foi elevado à categoria mais alta das 

relações patrimoniais, impedindo a intervenção do Estado no domínio privado, fortalecendo a 

submissão da propriedade ao interesse individual e absoluto do proprietário, sem qualquer 

referência com a sua função social.   

 Em objeção a este tipo de apropriação, entre o final do século XIX e início do 

século XX, o filósofo francês Leon Duguit propôs a ideia de funcionalização da propriedade. 

Neste sentido, a propriedade não seria mais um direito subjetivo, mas sim uma função, no qual 

a legitimidade só seria possível se o bem fosse utilizado a serviço da coletividade, ou seja, os 

indivíduos só poderiam usar e desfrutar deste bem em proveito de todos, passando a propriedade 

a ter uma função social (FIDELES, 2014).  

 A teoria da função social da propriedade proposta por Duguit ganhou cada vez 

mais força no universo jurídico que, juntamente com as ponderações filosóficas, econômicas e 

políticas, levou a uma completa redefinição do direito de propriedade (SOUZA, 2007). Nesta 

perspectiva, “a apropriação privada de um bem se legitima pela destinação a ele conferida no 

interesse da coletividade [...] mesmo admitida a propriedade privada, seu uso deve servir a uma 

finalidade ou interesse da coletividade e não apenas do particular proprietário” (FIDELES, 

2014, p. 48 e 49).  

  Constitucionalmente, a primeira Lei Magna brasileira a fazer referência às 

relações de propriedade e interesse social, foi a de 1934. Anteriormente, tanto a Constituição 

Imperial de 1824, quanto a Constituição Republicana de 1891, reformada em 1926, protegiam 

o direito de propriedade individual absoluto plenamente, não demonstrando qualquer 

preocupação com a utilização da propriedade em benefício da sociedade (SOUZA, 2007). Para 

Santos (2013, p. 131), no decorrer do século XX, a constitucionalização dos direitos sociais 
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permitiu que a função social da propriedade se consolidasse nos sistemas jurídicos dos Estados 

nacionais, inclusive no Brasil. Influenciada pelas Constituições mexicana (1917) e alemã 

(1919), à Constituição brasileira de 1934 foi vinculado o direito de propriedade ao estudo do 

interesse coletivo, ainda que este “texto não marcasse efetivamente o vínculo social, constata-

se já a saliência do discurso social”, representando um grande avanço às constituições 

anteriores.  

  Promulgada em 05 de outubro, a Constituição Federal de 1988 foi o primeiro 

instrumento constitucional brasileiro a positivar expressamente o princípio da função social da 

propriedade, deixando o elemento social de ser meramente discursivo e passando a integrar o 

conceito do instituto. Esta alteração está relacionada ao modelo de Estado Democrático de 

Direito adotado, fundamentado no bem-estar social, na soberania, na cidadania, na dignidade 

da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político 

(BRASIL, 1988).  

A constitucionalização da função social da propriedade passou a ser um vetor de 

reequilíbrio das desigualdades sociais, principalmente em se tratando no meio rural, pois além 

da propriedade ser economicamente viável, restou disposto que a função social somente será 

cumprida quando os elementos ambiental e social forem simultaneamente respeitados, 

conforme dispõe artigo 186. 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada 

dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância 

das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o 

bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (BRASIL, 1988).  

No âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Terra, promulgado pela Lei nº 

4.504/1964, foi o primeiro diploma legal brasileiro a utilizar a expressão função social para se 

referir à propriedade rural, conceituando e indicando os requisitos a serem observados para 

garantir a legitimidade do direito de propriedade.  

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, 

condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei. § 1° A propriedade 

da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente: a) 

favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim 

como de suas famílias; b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; c) assegura a 

conservação dos recursos naturais; d) observa as disposições legais que regulam as 

justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem (BRASIL, 1964).  

 

Assim, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, constata-se que para 

que o imóvel rural cumpra com sua função social é necessário que ele atenda aos requisitos de 
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ordem econômica, ligada a boa utilização da terra; de ordem social, ao referir ao trabalho e o 

bem-estar dos que exploram a terra; e de ordem ambiental, com a conservação dos recursos 

naturais e preservação do meio ambiente. Todos esses requisitos são propostos no sentido de 

beneficiar não somente aqueles que trabalham na terra e dela tiram seu sustento, mas também 

toda a coletividade, garantindo a legitimidade do direito de propriedade, bem como um 

desenvolvimento sustentável. 

Para Castro (2007), o cumprimento da função social do imóvel rural é 

imprescindível para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. O processo de 

desenvolvimento rural sustentável tem buscado um crescimento que possibilite a manutenção 

ou o aumento, ao longo do tempo, do conjunto de bens econômicos, sociais e ambientais, 

proporcionando uma melhoria na qualidade de vida humana dentro dos limites da capacidade 

de suporte do meio ambiente (ASSIS, 2006).  

Embora existam inúmeras definições, a sustentabilidade pode ser analisada e 

caracterizada a partir de diferentes dimensões que são interdependentes, similares e impossível 

isolá-las. A Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), considera que 

o desenvolvimento sustentável é composto pela análise do conjunto de três dimensões: a 

econômica, a social e a ambiental. Todos estes elementos encontram-se apoiados num processo 

institucional que variam de acordo com as formas de organização do governo, da sociedade 

civil e dos dispositivos da legislação (FROEHLICH, 2014). 

Assim, embora o ordenamento jurídico brasileiro não utilize a expressão 

desenvolvimento sustentável, sua proteção jurídica é assegurada pelo instituto da função social 

da propriedade rural, mantendo o equilíbrio entre os requisitos expressos constitucionalmente 

(artigo 186 da Constituição Federal de 1988) e nas leis infraconstitucionais (artigo 9º da Lei 

8.629/1993 e artigo 2º da Lei 4.504/1964), com a finalidade de atingir o bem-estar coletivo e 

de garantir a legitimidade do direito à propriedade.  

 

2.1.1 Do aproveitamento racional e adequado da exploração da terra 

  A produção agropecuária além de ser estimulada e exigida legalmente, deve ser 

realizada de forma racional e adequada por meio de técnicas que contemplem a dignidade do 

trabalho e respeitem o meio ambiente (BARROS, 2008). Para que o imóvel rural possua uma 

dimensão econômica, é necessário que este atinja níveis satisfatórios de produtividade, 

atendendo, simultaneamente, duas exigências legais: uma de ordem quantitativa e, outra, de 

ordem qualitativa (CARVALHO, 2012).   
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Sob a perspectiva quantitativa, o Grau de Utilização da Terra (GUT) é o 

parâmetro utilizado para medir a percentagem da área total aproveitável do imóvel rural que 

deve ser cultivada (CARVALHO, 2012). Ele será calculado pela relação percentual entre a área 

efetivamente utilizada e a área aproveitável do imóvel. Legalmente, a área aproveitável será 

obtida por meio da diferença entre a área total e a área inaproveitável (BRASIL, 1993). 

Do ponto de vista qualitativo, o Grau de Eficiência na Exploração da Terra 

(GEE) é o parâmetro utilizado para aferir a eficiência na exploração da área efetivamente 

utilizada do imóvel rural, ou seja, a produtividade a ser obtida pelo agricultor, não deve ser 

inferior aos índices médios de produtividade para cada produto e de acordo com as 

peculiaridades de cada região, previamente estabelecidos pelo Incra (CARVALHO, 2012).  

O GEE é obtido pela soma das áreas exploradas por produtos vegetais e 

atividades pecuárias. A soma dos resultados obtidos será dividida pela área efetivamente 

utilizada e multiplicada por 100 (cem). Os incisos I e II do §2º, do artigo 6º, da Lei 8629/1993, 

estabelecem que para determinar a área equivalente dos produtos vegetais, divide-se a 

quantidade colhida de cada produto pelos respectivos índices de rendimento instituídos pelo 

órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea. Para se obter a área 

equivalente para a exploração pecuária, divide-se o número total de Unidades Animais (UA) 

do rebanho, pelo índice de lotação estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo, 

para cada Microrregião Homogênea (BRASIL, 1993).  

O artigo 6º da Lei 8.629/1993, considera aproveitamento racional e adequado a 

exploração do imóvel rural que atinja os graus mínimos de utilização e eficiência, devendo o 

primeiro não ser inferior a 80% (oitenta por cento) e o segundo igual ou superior a 100% (cem 

por cento) (BRASIL, 1993). Alcançando esses índices, o imóvel rural será considerado 

produtivo. Caso contrário, a improdutividade enseja na falta de cumprimento da função social, 

preconizando a intervenção na propriedade por meio da desapropriação por interesse social. 

 

2.1.2 Da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e da preservação do meio 

ambiente 

  O segundo requisito para o cumprimento da função social do imóvel rural, está 

assegurado no artigo 186, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e desdobra-se em duas 

exigências: a adequada utilização dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente 

(BRASIL, 1988).  

  Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a 

exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial 
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produtivo da propriedade (BRASIL, 1993), devendo o proprietário do imóvel rural evitar 

práticas agrícolas que, no decorrer do tempo, comprometam as características próprias do meio 

natural e da qualidade dos recursos ambientais.   

Já o artigo 9º, §3º, da Lei 8.629/93, considera preservação do meio ambiente a 

manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, 

na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e 

qualidade de vida das comunidades vizinhas (BRASIL, 1993). 

Além da legislação infraconstitucional, o legislador constituinte originário 

assegurou a todos o “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).  

Desta forma, a dimensão ambiental do imóvel rural se consolida na imposição 

de “deveres para atender a um fim coletivo pré-determinado, diretamente direcionado e 

vinculado à proteção do meio ambiente, caracterizando-se como um poder-dever do 

proprietário, com o fim de alcançar a sustentabilidade” (GONÇALVES, 2015, p 178). 

Diferentemente dos parâmetros estabelecidos para verificar se um imóvel rural 

é economicamente viável ou não, o requisito ambiental da função social da propriedade não 

traz elementos objetivos de mensuração e valoração (BARROS, 2008), devendo o aplicador da 

lei recorrer as normas legais a que estão submetidas a propriedade rural e a atividade agrícola, 

com o objetivo de garantir que a produção agropecuária esteja adequada as exigências sociais 

e às limitações naturais.  

 

2.1.3 Observância das disposições que regulam as relações de trabalho 

  Em se tratando de atividade agrária, tanto o legislador constituinte, quanto o 

legislador infraconstitucional, não se preocuparam apenas com a produtividade da terra ou com 

a preservação dos recursos naturais, mas também com o trabalho e com o trabalhador rural, 

conforme disposto no artigo 186, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 9º, inciso III, 

da Lei 8629/1993, que estabelecem a observância das disposições reguladoras das relações de 

trabalho. 

  De acordo com esta Lei, a observância das disposições que regulam as relações 

de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas e aos contratos coletivos de trabalho, 

como às disposições que disciplinam os contratos de arrendamento e parceria rurais (BRASIL, 

1993).  
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  Ao proprietário rural, enquanto investido de empregador, deverá aplicar e 

cumprir as normas legais que regulam as relações de emprego asseguradas na Constituição 

Federal de 1988, na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); na Lei nº 5889/1973, que estatui 

as normas reguladoras do trabalho rural; nas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho (TST); 

nas Orientações Jurisprudenciais do TST; na Norma Regulamentadora da Segurança e Saúde 

no Trabalho na Agricultura, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura (NR1), entre 

outras.  

O cumprimento dessas normas implica no respeito às leis trabalhistas, bem como 

aos contratos coletivos de trabalho. Para Carvalho (2012), esta exigência tem como objetivo 

principal evitar a exploração do homem pelo homem, para que o empregado não seja 

subordinado às condições de trabalho análogo a escravidão, ou mesmo para que não tenha 

alguns de seus direitos e garantias, legalmente assegurados, supridos por falta do cumprimento 

do contrato por parte do empregador. 

A proteção ao trabalho como garantia individual e coletiva é contemplada 

constitucionalmente nos artigos 7º e 8º, direcionados à proteção da remuneração do trabalhador, 

à jornada do trabalho, às condições de saúde e segurança do trabalhador e outros direitos 

promotores da dignidade do trabalho humano no campo.  

Quanto aos contratos de arrendamento e parceria rural, Marques (2012) destaca 

que, o legislador limitou-se ao se referir apenas a estes, abstraindo outros contratos inominados 

admitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, como o de comodato, o contrato de concessão 

de uso. Importante ressaltar que, quem cede o uso e/ou gozo do imóvel rural a outra pessoa, 

transfere a este o ônus no cumprimento da função social, devendo destinar a terra fatores de 

ordem econômica, ambiental e social. 

Assim, caso não haja respeito às obrigações trabalhistas rurais, bem como as 

obrigações contraídas com os contratos agrários, tanto o texto constitucional, como as leis 

reguladoras do trabalho rural estarão sendo infringidas, sendo a propriedade passível de 

desapropriação para fins de reforma agrária por não observar os dispositivos legais que 

orientam as relações contratuais e que garantem a dignidade do trabalho humano. 

 

2.1.4 Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores 

O parágrafo 5º, do artigo 9º, da Lei 8629/1993, prevê que para que a exploração 

favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais, é imprescindível atender as 

necessidades básicas dos que trabalham a terra, observar as normas de segurança do trabalho e 

não provocar conflitos e tensões sociais no imóvel (BRASIL, 1993).  
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A dimensão social está relacionada ao conjunto de infraestrutura e políticas 

públicas que visam atender necessidades daqueles que exploram a terra, por meio do 

oferecimento de educação, saúde, assistência social, assistência técnica e extensão rural, no 

sentido de elevar a qualidade de vida dos proprietários e dos trabalhadores que vivem no meio 

rural (SILVA; SOUZA; LEAL, 2012).   

Diferentemente dos demais requisitos analisados acima, este só será alcançado 

caso o Estado propicie a todos que exerçam a atividade agrária, sejam proprietários ou 

trabalhadores, as condições mínimas de bem-estar e de progresso social como efetivação da 

dignidade da pessoa humana, assegurada no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.  

Trata-se de uma das formas de promover a justiça social, distribuindo 

igualmente, meios de atingir rendas satisfatórias que possibilitem um desenvolvimento 

socioeconômico, além de combater as práticas de exclusão e discriminação, na busca da paz 

social e a fim de evitar tensões sociais no imóvel rural (MARQUES, 2012). 

Um dos mecanismos de evitar os conflitos sociais, dá-se com o cumprimento das 

“Convenções Coletivas de Trabalho, especialmente quanto à observância do piso da categoria 

como forma de distribuição de renda e satisfação pessoal do trabalhador, garantindo-se os 

direitos humanos básicos como digna moradia, saúde, alimentação e lazer” (BARROS, 2008, 

p.93).     

A falta de condições de bem-estar aos proprietários ou trabalhadores rurais pode 

acarretar o êxodo rural, fazendo com que estes indivíduos abandonem a terra em sentido ao 

meio urbano, com a finalidade de alcançar melhores condições de vida e, como consequência, 

o requisito econômico previsto constitucionalmente da função social da propriedade rural não 

será cumprido, devido a inviabilidade da produção agropecuária por falta de mão-de-obra.  

 

2.2 Imóvel rural que não cumpre função social sofre restrição legal 

  O imóvel rural, destinado à produção agrícola e à criação de animais, tem como 

suporte a terra. Esta contém potencialidades indispensáveis à vida, não somente aos 

proprietários ou trabalhadores que a exploram, mas sim ao conjunto da sociedade, devendo ser 

preservada e positivamente valorizada (ALFONSIN, 2006).  

  Juridicamente, a legislação brasileira estabelece que para que a terra atenda aos 

anseios da população, é necessário que seus proprietários façam cumprir a sua função social, 

somente assim, o direito de propriedade será legitimado e o imóvel rural atingirá aos interesses 

coletivos, deixando de ser um direito exclusivamente individual.  
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  Tanto a Lei de Reforma Agrária (Lei nº 8629/93), em seu artigo 9º, como a 

Constituição Federal de 1988, em artigo 186, estabelecem que a função social da propriedade 

rural somente é cumprida quando o imóvel atente simultaneamente requisitos de ordem 

econômica, social e ambiental.  

Da mesma forma, estes mesmo textos legais, asseguram que o imóvel rural que 

não esteja cumprindo com sua função social é passível de desapropriação para fins de reforma 

agrária, ou seja, o imóvel que, em conjunto ou separadamente, não tenha um aproveitamento 

racional e adequado, não apresente utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e não 

preserve o meio ambiente, não observe as regulamentações trabalhistas e é explorado de modo 

que não favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, deverá ser desapropriado e 

destinado à reforma agrária.  

  Teoricamente, a desapropriação é o procedimento “através do qual o Poder 

Público compulsoriamente despoja alguém de uma propriedade e a adquire, mediante 

indenização, fundado em um interesse público” (MELLO, 2013, p. 881). Em se tratando de 

desapropriação de um imóvel rural pelo não cumprimento da função social da propriedade, esta 

se consumará no interesse social.  

Para Marinela (2010, p. 824), o interesse social “representa a conveniência social 

da desapropriação, objetiva auxílio as camadas mais pobres, melhoria das condições de vida, 

atenuação das desigualdades e outros”. Em sentido semelhante, o Estatuto da Terra, em seu 

artigo 18, prevê que a desapropriação por interesse social tem por finalidade condicionar o uso 

da terra à sua função social; promover a justa e adequada distribuição da propriedade; obrigar 

a exploração racional da terra; permitir a recuperação social e econômica de regiões; estimular 

pesquisas pioneiras, experimentação, demonstração e assistência técnica; efetuar obras de 

renovação, melhoria e valorização dos recursos naturais; incrementar a eletrificação e a 

industrialização no meio rural e facultar a criação de áreas de proteção à fauna, à flora ou a 

outros recursos naturais, a fim de preservá-los de atividades predatórias (BRASIL, 1964).  

Prevista constitucionalmente, no artigo 184, e no Estatuto da Terra, a 

desapropriação por interesse social é considerada o instrumento mais eficiente para dar 

cumprimento aos fins propostos pela reforma agrária, permitindo exclusivamente à União, a 

aquisição de um imóvel rural que não cumpre com sua função social, transferir ao Poder Público 

para atender aos interesses da coletividade.  

Como justificativa de desapropriação, o interesse social constitui uma ilação direta da 

função social da propriedade. Ao invocar o interesse social, o poder público não 

destina os bens desapropriados às necessidades da administração, senão à 

coletividade, sem prejuízos de destiná-los individualmente a sujeitos determinados, 
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mas sempre na perspectiva de dar ao imóvel sua real destinação (MENEZES, 2009, 

p. 390).  

 

Assim, o imóvel rural só será desapropriado por interesse social para fins de 

reforma agrária, caso não esteja cumprindo os requisitos previstos taxativamente na 

Constituição Federal e na Lei nº 8629/93 da função social da propriedade rural. 

Porém, estudos já realizados, como por exemplo, os de Pinto Júnior e Farias 

(2005), Marés (2003), Souza (2007), Fideles (2014) entre outros, no que se refere ao 

atendimento simultâneo às condicionantes da função social da propriedade (artigo 186, da 

Constituição Federal, 1988), apontam uma visível divergência dos dispositivos constitucionais, 

uma vez que o artigo 185, inciso II, proíbe a desapropriação do imóvel rural produtivo. 

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:  

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu 

proprietário não possua outra;  

II - a propriedade produtiva.  

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará 

normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social (BRASIL, 

1988).  

   

Legalmente, dois são os indicadores que definem a propriedade como produtiva 

ou não: GUT e o GEE. Assim, para que o imóvel rural seja considerado produtivo e, 

consequentemente, tenha uma destinação econômica, este deverá ser explorado 

adequadamente, com GUT e GEE igual ou superior a 80% e a 100%, respectivamente. 

Observa-se que, ao proibir a desapropriação dos imóveis rurais produtivos, visa-

se apenas um dos requisitos exigidos ao cumprimento da função social da propriedade, 

excluindo as dimensões ambientais e sociais previstas nas legislações brasileiras, sob uma 

perspectiva meramente economicista. Neste sentido, somente seriam passíveis de 

desapropriação as áreas improdutivas.  

Não adentrando à verificação de uma interpretação programática da Carta de 1988, o 

que se observa é que o processo de inclusão da função social no texto constitucional 

foi marcado pela intenção de se manter apenas o aspecto produtivo da função social 

da propriedade, mascarada, no entanto, por um discurso social que seria inaplicável 

na prática, tendo por base a literalidade da redação do artigo 185 (SANTOS, 2013, p. 

107).  

 

Segundo Marés (2003), esta contradição constitucional foi inserida 

propositalmente pelos ruralistas, com o objetivo de tornar ineficaz qualquer outro dispositivo 

que tivesse o propósito de modificar a estrutura fundiária brasileira. O artigo 185, inciso II, 

nada mais é do que o resultado de um processo político liderado pela UDR pautado na 

conservação latifúndio e na monocultura, ignorando as questões socioambientais intrínsecas à 

propriedade (SANTOS, 2013).  
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Souza (2007), aponta que parte considerável da doutrina entende que o artigo 

185, inciso II, representa um retrocesso da Constituição de 1988 em relação ao Estatuto da 

Terra, pois desprezaria a ideia de função social, previsto no regime originário do Estatuto. 

Assim, interpretar isoladamente um dispositivo constitucional, como este, é contrariar a 

legislação trabalhista, ambiental e os direitos e garantias fundamentais de cada indivíduo, 

mantendo o caráter absolto da propriedade.  

No entanto, ao analisar os artigos da Constituição Federal, o intérprete deve 

considerar alguns princípios, como o da unidade da constituição (a constituição deve ser 

interpretada de forma a evitar contradições entre as suas normas, obrigando o intérprete 

considerá-la na sua globalidade, não como normas isoladas e dispersas, mas como preceitos 

integrados num sistema interno unitário) e o da máxima efetividade (a uma norma 

constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê), visando um melhor 

entendimento e, consequentemente, uma aplicabilidade eficaz (CANOTILHO, 1993).  

Interpretar isoladamente o artigo 185, inciso II, da Constituição Federal, 

separando a ideia de função social da ideia de produtividade, é desconsiderar todo o paradigma 

construído acerca da função social do imóvel rural. Não se pode considerar produtiva uma 

propriedade que, embora gere lucros, não aproveite racionalmente e adequadamente o solo e os 

recursos naturais, não proteja o meio ambiente, não observe as disposições que regulam as 

relações de trabalho, nem favoreça o bem-estar dos trabalhadores e proprietários (PINTO 

JÚNIOR e FARIAS, 2005).  

Seguindo esta argumentação Marés é categórico: 

Imaginemos uma terra intensamente usada e altamente rentável, mas que para 

alcançar os índices de ‘produtividade’ conta com trabalho escravo. Por certo esta 

situação não pode ser admitida ou tolerada pelo Direito, e não o é. Independentemente 

das consequências de ordem penal que possa advir para o proprietário, haverá de ter 

consequências civis para o direito de propriedade. Imaginemos uma outra que alcança 

os mesmos índices de ‘produtividade’ com ações contrárias à proteção da natureza, 

como, por exemplo, a destruição das matas ciliares ou a poluição, pelo excesso de 

agrotóxicos, das águas ou pelo mau uso de curvas de níveis, causando erosão. Está 

claro que, embora rentáveis e em uso estas terras não cumprem a função social e têm 

de sofrer uma sanção legal. Os exemplos imaginados, mas existentes na realidade, não 

podem entrar na categoria de produtivos, com a proteção que lhe dá a Constituição no 

art.185. Nos dois exemplos, embora rentáveis, o direito de propriedade foi exercido 

contra o interesse social e público, e contra a lei, não podendo ser protegido. Ao 

contrário, para este direito não existe proteção jurídica, ele está em situação 

antijurídica e pode ser desapropriado porque não cumpre a função social, não pertence 

à categoria de propriedade produtiva para o efeito do art. 185 (MARÉS, 2003, p. 126 

e 127) 

 

Neste sentido, Souza (2007) considera que, a interpretação sistemática da 

Constituição Federal, em especial atenção aos artigos 185, II e 186, remete à conclusão de que 

a contradição entre esses dispositivos é apenas aparente, não é real. A propriedade será 
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produtiva quando atender a todos os elementos integradores da função social, caso contrário o 

imóvel rural será submetido à desapropriação agrária. 

Para ser considerada produtiva, não basta a propriedade atender aos índices de 

produtividade fixados pelo Poder Público. É preciso que, além disso, cumpra todos os 

elementos que definem a função social do imóvel do imóvel rural, nos termos 

previstos no art. 186 da Constituição. Isso porque esses elementos (o econômico, o 

ambiental e o social) integram o próprio conceito de produtividade, o que permite a 

formulação da noção de “propriedade socialmente produtiva” (SOUZA, 2007, p. 

138). 

 

   

  Legalmente, o artigo 6º da Lei de Reforma Agrária (Lei nº 8629/93) considera 

propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge, 

simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na exploração (BRASIL, 1993). 

Nota-se que este dispositivo estabelece dois requisitos à integração do conceito de 

produtividade: a exploração econômica e racional; e o atendimento, simultâneo, do GUT e do 

GEE. Assim, a propriedade será produtiva quando a exploração econômica, ou seja, a 

produtividade for alcançada com racionalidade ambiental e social. 

  Segundo Pinto Júnior e Farias (2005), a equação que melhor explica o conceito 

de propriedade produtiva prevista no inciso II do artigo 185, da Constituição Federal é: PP = 

EE + ER, onde PP equivale-se a propriedade produtiva; EE, exploração econômica e; ER, 

exploração racional. Assim, EE = GUT + GEE e ER = FA (função ambiental) + FT (função 

trabalhista) + FBE (função bem-estar).   

  Portanto, não considerar os fatores socioambientais do imóvel rural, levando em 

consideração apenas a produtividade como fator de desapropriação para fins de reforma agrária, 

é manter o caráter absoluto da propriedade, visando apenas o interesse individual, em 

detrimento de toda a sociedade. Marés (2003), acredita que, quando a função social da 

propriedade rural não é cumprida, mesmo que o imóvel seja lucrativo, economicamente viável, 

o proprietário não estará protegido juridicamente, ou seja, o Estado tem o dever de desapropriar 

a propriedade por interesse social.  

 

2.2.1 O poder fiscalizatório da função social da propriedade rural e a reforma agrária  

  A Norma de Execução do Incra nº 83, que estabelece os procedimentos 

administrativos e técnicos nas ações de obtenção de terras para assentamento de trabalhadores 

rurais, prevê em seu Capítulo V (Da Vistoria de Fiscalização), Seção I (Do Cumprimento da 

Função Social) a competência do Incra para verificar o cumprimento da função social da 

propriedade rural. Em igual sentido, o artigo 2º, §2º da Lei 8629/1993 autoriza a União, através 
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de seu órgão federal competente (Incra), ingressar no imóvel de propriedade particular para 

coletar dados e informações (BRASIL, 1993).  

  Ao fiscalizar a propriedade rural para fins de reforma agrária, o Incra analisará 

se esta atende simultaneamente os requisitos econômico, social e ambiental da função social 

assegurados na Constituição Federal e na Lei 8629/1993 e, caso seja identificado qualquer 

indício ou constatação de irregularidades referentes à legislação ambiental, trabalhista, fiscal, 

de registro público e quaisquer outros, os órgãos fiscalizadores competentes serão comunicados 

(BRASIL, 1993).  

  Em se tratando de verificação do requisito econômico, os índices da 

produtividade estão previamente estipulados na legislação, tornando susceptível de 

desapropriação a propriedade rural que não obtiver GUT e GEE igual ou superior aos 

parâmetros estabelecidos. Entretanto, quanto a verificação ambiental e social, deverá o 

aplicador da lei, por ausência legal de critérios objetivos, valorar e dimensionar os danos 

decorrentes da atividade produtiva agrária, desapropriando aqueles imóveis rurais que vão 

contra aos princípios da dignidade da pessoa humana, o ordenamento jurídico brasileiro, os 

fundamentos da República Federativa do Brasil e toda a coletividade (BARROS, 2008). 

Para Barros (2008), as simples infrações passíveis de multas aplicadas pelo 

Ministério do Trabalho (MT), Ministério Público (MP), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), não possuem força suficiente para desapropriar 

a propriedade rural por interesse social para fins de reforma agrária, prevalecendo, neste caso, 

o direito individual da propriedade.  

Embora o texto legal determine um rol taxativo que deve ser observado para a 

fiscalização da função social da propriedade rural realizada pelo Incra, este órgão federal apenas 

considera passível de desapropriação para fins da reforma agrária a propriedade rural 

improdutiva (BARROS, 2008). Segundo Pinto Júnior e Farias (2005, p. 43 e 44), a autarquia 

agrária, lamentavelmente, “optou por interpretar o texto constitucional de forma mais restrita 

possível e, em razão disso deixou de fiscalizar o cumprimento das outras condicionantes da 

função social previstas no art. 186, II, III e IV da CF/88”, afrontando o texto constitucional. 

Para Fideles (2014), a redução da desapropriação por descumprimento da função 

social exclusivamente a imóveis improdutivos, tem demostrado o quanto a perspectiva da 

propriedade privada individual e absoluta continua a ser o valor nuclear e vetor da 

fundamentação das decisões judiciais sobre propriedade, as quais acabam por orientar e moldar 

novas e futuras decisões administrativas. 
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Santos (2013, p. 139), aponta que a história do Brasil, fundada em uma sociedade 

extremamente conservadora, baseada no latifúndio, na monocultura e na exploração da mão de 

obra escrava, é um dos fatores para que se observe a não efetividade dos demais critérios que 

compõem o conceito constitucional de funcionalização da propriedade rural. 

Consequentemente, o órgão competente para fiscalizar o cumprimento da função social da 

propriedade rural, não possui uma política específica que viabilize a desapropriação de áreas 

onde os demais requisitos previstos constitucionalmente no artigo 186, “além da produtividade, 

sejam violados, pois as instituições são parte desse processo de manutenção, ainda que velada, 

do sustentáculo latifundiário brasileiro”.  

Essa redução da fiscalização da função social em todas as suas dimensões a um 

patamar inferior, é o fator normativo constitucional que atrasou o processo de reorganização da 

estrutura fundiária brasileira, “pois não se extirpou o latifúndio, como instituto, da base 

econômica do país, uma vez que as expropriações para fins de redistribuição da terra (Reforma 

Agrária) só alcançam as propriedades que não produzem, ou melhor, que estejam abandonadas” 

(SANTOS, 2013, p. 147).  

Dados fornecidos pelo Procurador- Regional do Incra do estado de Goiás, 

Noemir Brito Oliveira (2016), revelam que não há nenhum caso de desapropriação por 

descumprimento da função ambiental e social em Goiás. As desapropriações somente 

ocorreram por falta de cumprimento dos índices de produtividade, ou seja, pelo imóvel ser 

considerado grande propriedade improdutiva, comprometendo a realização da reforma agrária 

e, como consequência, mantendo a estrutura fundiária concentrada.  

Ao comparar o número e a área dos estabelecimentos agropecuários em Goiás, 

observa-se que o censo de 2006 registrou 5.001 (cinco mil e um) estabelecimentos igual ou 

superior a 1000 hectares (ha), que correspondem a uma área de 12.482.776 ha. Em 

contrapartida, os 21.842 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e dois) estabelecimentos com 

menos de 10 ha, representam apenas 111.376 (cento e onze mil trezentos e setenta e seis) ha. 

Neste mesmo ano, os estabelecimentos de até 100 hectares somavam 70,43% do total e 

perfaziam 11,29% da área. Os com mais de 1000 hectares totalizavam 3,74% e detinham 

47,76% da área total (Quadro1). 
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Quadro 1. Número de estabelecimentos e Área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área total em 

Goiás- série histórica 

Fonte: IBGE, 2016a.  

Elaboração: autora, 2017.  

 

Assim, estes dados revelam grandes contradições entre o número de 

propriedades agropecuárias e a área correspondente. Mesmo com o aumento no número e na 

área dos estabelecimentos agropecuários com menos de 100 hectares, de 1995 a 2006, estas 

variáveis indicam que ainda existe uma grande concentração de terras nas mãos de poucos 

quando comparado com os estabelecimentos com mais de 1000 hectares no mesmo período, 

uma vez que o número de estabelecimentos está bem abaixo das áreas com menos de 100 

hectares e a área é aproximadamente 4,22 vezes maior que aquele.  

Segundo Misnerovicz (2015, p. 82), “o latifúndio bloqueia o desenvolvimento 

equilibrado de uma sociedade; no caso de Goiás, a estrutura fundiária concentrada dificulta e 

impede a construção de alternativas de desenvolvimento do campo”.  

Considerando-se o que está na base de uma sociedade, pode-se dizer que no que se 

refere a sua estrutura fundiária, quanto mais concentrada for esta, mais injusta e mais 

desequilibrada será a totalidade social. Por isso, pode-se dizer que a concentração da 

terra em Goiás é causa principal dos problemas econômicos, sociais, políticos, 

culturais, de violência e destruição ambiental. No Estado em que a agropecuária é a 

principal atividade econômica, ao se concentrar a terra concentra-se a riqueza e a 

renda, fortalecendo a desigualdade socioeconômica e gerando desequilíbrio na 

sociedade, ou seja, a perversidade está na natureza da estrutura fundiária latifundiária 

circunscrita (MISNEROVICZ, 2015, p. 79 e 80).  

 

O enfoque no agronegócio, na produção de commodities e nos latifúndios, tem 

deixado em segundo plano a agricultura familiar e o seu potencial produtivo. Os   assentamentos 

rurais, mesmo com todos os limites estruturais, permite a atuação de novos agricultores 

familiares, imprimindo à economia local um impacto positivo, uma nova dinâmica social e 

econômica e institucional. Desta forma, a desapropriação dos imóveis rurais por interesse 

social, por não cumprirem as condicionantes da função social da propriedade, devem ser 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(Unidades) 

Área dos estabelecimentos agropecuários (Hectares) 

Ano Total 

Menos 

de 10 

ha 

10 a 

menos 

de 100 

ha 

Menos 

de 100 

ha 

100 a 

menos 

de 

1000 

ha 

1000 

ha e 

mais Total 

Menos 

de 10 

ha 

10 a 

menos de 

100 ha 

Menos 

de 100 

ha 

100 a 

menos de 

1000 ha 

1000 ha e 

mais 

1970 107.544 14.149 53.842 67.991 35.366 4.187 24.332.672 85.098 2.403.138 2.488.236 10.414.281 11.430.155 

1975 111.889 16.728 52.401 69.129 37.729 5.031 27.690.007 102.719 2.344.126 2.446.845 11.368.581 13.874.581 

1980 110.596 13.825 52.136 65.961 39.133 5.502 29.185.295 82.470 2.346.667 2.429.137 11.941.312 14.814.846 

1985 131.333 25.361 58.944 84.305 41.217 5.811 29.864.101 144.981 2.586.472 2.731.453 12.622.853 14.509.795 

1995 111.764 12.526 55.073 67.599 38.728 5.437 27.472.647 69.284 2.425.310 2.494.594 12.011.556 12.966.497 

2006 133.579 21.842 72.242 94.084 34.494 5.001 26.136.081 111.376 2.840.656 2.952.032 10.701.273 12.482.776 
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observadas na sua totalidade pelo órgão fiscalizador, no sentido de que a reforma agrária seja 

realizada efetivamente, diminuindo a concentração de terras e de renda.   
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 SEÇÃO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pesquisas sobre assentamentos de reforma agrária apresentam 

análises que envolvem diferentes dimensões da vida nesses espaços 

sociais, desde a chegada à terra, até as formas de produção, de 

organização espacial e social dos lotes. Por outro lado, demonstram que 

não se trata de uma contextura social de fácil entendimento, visto que 

no processo de constituição dos assentamentos estão presentes diversos 

atores e projetos de vida, bem como os projetos dos mediadores e do 

próprio estado. Esses sujeitos procuram organizar as relações internas 

de modo a apresentar para a sociedade uma alternativa viável a um 

número maior de pessoas: o acesso à terra e, consequentemente a uma 

qualidade de vida superior àquela que tinham em outros tempos e em 

outros lugares (FARIAS, 2008, p. 151). 
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3 O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO 

ESTADO DE GOIÁS 

3.1 A correção da estrutura fundiária brasileira mediante a implementação da reforma 

agrária 

  Todas as relações que englobam os sujeitos participantes da atividade agrária 

como a reforma agrária, a colonização, o uso e posse da terra, o contrato agrário, a política 

agrícola e as demais atividades, são regidas pelo Direito Agrário. Segundo Rocha et al. (2010), 

este ramo do Direito refere-se a um conjunto sistemático de normas, que se destina a 

regulamentar as relações jurídicas que disciplinam a agricultura e, possui como princípio 

fundamental, a justiça social, prevalecendo o interesse de todos sobre o individual.  

  Marques (2012, p. 05), assegura que o “Direito Agrário é o conjunto de 

princípios e de normas, de Direito Público e de Direito Privado, que visa disciplinar as relações 

emergentes da atividade rural, com base na função social da terra”. Em sentido semelhante, 

Carvalho (2012, p. 59), define o Direito Agrário como desenvolvimentista e reformista, que 

tem por finalidade “promover o aperfeiçoamento das relações sociais, jurídicas e econômicas 

relativas à propriedade agrária, valorizando o trabalho e favorecendo àquele que cultiva a terra 

direta e pessoalmente, além de facilitar o acesso à propriedade da mesma pelos sem-terra”.  

  Assim, o Direito Agrário refere-se a um conjunto de normas que aborda as 

questões relativas ao aumento da produção e da produtividade, ao desenvolvimento do meio 

rural brasileiro, além de garantir uma modificação na estrutura agrária do País por meio da 

reforma agrária (CARVALHO, 2012).  

  A reforma agrária é um dos mais importantes institutos do Direito Agrário, pois 

abrange as mais distintas áreas do conhecimento e versa sobre a reformulação de um sistema 

induzido por diferentes causas, como a sociológica, econômica, política, histórica, jurídica 

(MARQUES, 2012). Juridicamente, o instituto da reforma agrária no Brasil encontra-se 

amparado no ordenamento jurídico, dentre as quais se destacam a Lei nº 4.504 de 30 de 

novembro de 1964, conhecida como Estatuto da Terra; a Constituição Federal de 1988 

(CF/1988), prevendo um capítulo à Política Agrícola e Fundiária e à Reforma Agrária; e a Lei 

nº 8.629/93, a Lei Agrária, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma 

agrária.  

  O Estatuto da Terra foi o primeiro documento legal a formular uma proposta 

articulada de reforma agrária na história do País (CARVALHO, 2012). De acordo com o 

parágrafo primeiro, do artigo 1º, deste Estatuto, a reforma agrária é considerada um conjunto 

de ações “que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime 
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de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios da justiça social e ao aumento da 

produtividade” (BRASIL, 1964).  

  Seu objetivo consiste em sistematizar as relações “entre o homem, a propriedade 

rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do 

trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do 

minifúndio e do latifúndio” (BRASIL, 1964).  

  Além destes propósitos, ao modificar o regime e o uso da terra, busca-se ainda, 

facilitar o acesso dos trabalhadores rurais à terra, diminuir o êxodo rural, fixando o agricultor 

no campo mediante a geração de postos de trabalho no cultivo da terra, democratizar a 

propriedade da terra, garantir o aumento da produção agrícola e melhorar as condições de vida 

no meio rural (CARVALHO, 2012).  

   A obtenção de terras para fins de promoção da reforma agrária pode ser 

realizada, principalmente, por meio dos seguintes mecanismos: I) a compra e venda e II) a 

desapropriação, sendo que nestes dois casos, imóveis de particulares são incorporados à reforma 

agrária (INCRA, 2016a).  

   A primeira hipótese está prevista no artigo 17, alínea “c”, do Estatuto da Terra, 

no Decreto 433/1992, que dispõe sobre a aquisição de imóveis rurais para fins de reforma 

agrária por meio de compra e venda e, no artigo 5º, §4º, da Lei 8.629/93. O artigo 1º do referido 

Decreto autoriza o Incra a adquirir, mediante compra e venda, imóveis rurais destinados à 

implantação de projetos integrantes do programa de reforma agrária.  

   A aquisição imobiliária deverá ocorrer, preferencialmente, em áreas de 

manifesta tensão social para o assentamento de trabalhadores rurais, visando atender à função 

social da propriedade (BRASIL, 1992). Nesta hipótese não há de se falar em disputa judicial, a 

compra e venda poderá recair sobre o imóvel rural produtivo (INCRA, 2016a). Segundo Maia, 

Fideles e Medina (2016) a vantagem desse mecanismo é que ele não gera conflitos, 

possibilitando ao Incra a escolha de propriedades com boa terra e com infraestruturas, 

permitindo maiores condições para o desenvolvimento das famílias assentadas. Porém, a 

desvantagem consiste no alto custo para o Estado, limitando sua utilização em larga escala.  

   A desapropriação, como visto na seção anterior, é feita pela União quando a 

propriedade rural não cumpre com a sua função social. O proprietário deve entregar 

compulsoriamente o imóvel ao Poder Público pelo que terá direito a uma indenização. A 

vantagem deste instrumento está na fiscalização do cumprimento da função social da 

propriedade rural. Impondo-se legalmente sanções àqueles que não a cumprem, evita-se o uso 

especulativo da terra e onera-se menos o Estado, porque o pagamento da indenização não segue 
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os preços de mercado. Um ponto negativo é que, geralmente, as terras desapropriadas não 

possuem boas condições de produção localizam-se em regiões mais carentes de infraestrutura 

e serviços públicos, comprometendo o desenvolvimento do assentamento (MAIA, FIDELES E 

MEDINA, 2016). 

   Em Goiás, de acordo com dados do Incra (2016b), a aquisição de terras para fins 

de reforma agrária deu-se principalmente por meio da desapropriação. Dos 419 (quatrocentos 

e dezenove) assentamentos criados em todo o Estado (considerando apenas os municípios de 

Goiás da Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno SR (28) e a do Estado de 

Goiás SR (04)), apenas 45 destes foram obtidos por meio da compra e venda, representando 

10,73% do total. 

   Considerando-se para efeito de localização destes imóveis rurais a divisão do 

estado em regiões de planejamento instituídas pelo governo estadual, a maioria das terras 

adquiridas pelo Incra por meio da compra e venda situa-se na Região Norte Goiano, que conta 

com 23 (vinte e três) assentamentos. Seguem o Oeste Goiano, com 9 (nove); o Sudoeste Goiano, 

com 4 (quatro); o Noroeste com 3 (três) e o Entorno do Distrito Federal com 2 (dois). As demais 

regiões de planejamento (Centro, Nordeste, Sul e Região Metropolitana de Goiânia) possuem 

cada uma apenas 1 (um). O Sudeste Goiano não tem nenhum assentamento adquirido por 

compra e venda. 

   Comparando a quantidade de assentamentos rurais adquiridos por compra e 

venda em cada região de planejamento de Goiás, com a média do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM)2, observa-se (Quadro 2) que, embora todas as regiões de 

planejamento apresentam um IDHM médio (0,500 a 0,799), o Norte Goiano, concentra a maior 

parte dos assentamentos e possui o segundo menor índice de desenvolvimento do Estado, 

(portanto, o segundo pior) representando apenas 0,67527. Em contrapartida, a região Sudeste, 

que apresenta um índice no valor de 0,71677, o maior do Estado (portanto, o melhor), não conta 

com nenhum assentamento rural obtido por compra e venda.   

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 O IDHM, individual para cada município, é classificado em: elevado (0,800 e superior); médio (0,500 a 0,799); 

baixo (abaixo de 0,500). 
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Quadro 2. Relação entre a quantidade de assentamentos rurais adquiridos por compra e venda nas regiões de 

planejamento do estado de Goiás com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

Fontes: IBGEb, 2010 e INCRA, 2016c.  

Elaboração: autora, 2017. 

 

  O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) abrange três 

componentes (IDHM Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda), que ampliam a 

compreensão dos fenômenos e dinâmicas voltados ao desenvolvimento municipal, viabilizando 

a comparação entre os municípios brasileiros ao longo do tempo, além de estimular a 

implementação de políticas públicas com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas (IDHB, 2016).  

  Neste sentido, estes dados permitem inferir que a aquisição de propriedades 

rurais por meio da compra e venda, pelo Incra, para fins de reforma agrária em Goiás, não 

apresenta a vantagem de se poder constituir assentamentos em lugares com boa infraestrutura 

e assistidos por serviços públicos de modo a permitir não só um maior desenvolvimento, mas 

também, a permanência e produtividade das famílias assentadas. Pode-se, por hipótese, pensar 

que o governo federal, via Incra, escolheu estas terras para comprar porque, devido à situação 

da região onde estão localizadas, trata-se de áreas menos desenvolvidas, logo são mais baratas 

e estão mais disponíveis.  

  Nas regiões mais desenvolvidas, como o Sudeste e o Sul, não há assentamentos 

instituídos por meio de compra da terra ou a quantidade é insignificante, respectivamente, talvez 

porque, são regiões mais desenvolvidas, logo as terras são mais caras e menos disponíveis, 

indicando que a implementação dos assentamentos rurais não decorre de uma deliberada 

política de desenvolvimento voltada para o atendimento das demandas dos trabalhadores rurais, 

mas sim, de uma certa proteção ao agronegócio e ao latifúndio. 

REGIÃO DE PLANEJAMENTO  IDHM QUANTIDADE DE ASSENTAMENTOS  

Centro Goiano 0,6949 1 

Entorno do Distrito Federal 0,68495 2 

Metropolitana de Goiânia 0,70625 1 

Nordeste Goiano 0,64675 1 

Noroeste Goiano 0,695 3 

Norte Goiano 0,67527 23 

Oeste Goiano 0,70135 9 

Sudeste Goiano 0,71677 0 

Sudoeste Goiano 0,70746 4 

Sul Goiano  0,70912 1 
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3.1.1 Da aquisição do imóvel rural para fins de reforma agrária à estruturação dos 

assentamentos 

  Viu-se que a reforma agrária é um conjunto de medidas que tem por objetivo 

promover a melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, 

tendo como principais meios de aquisição de uma propriedade rural a compra e venda ou a 

desapropriação por interesse social.  

  Segundo Rocha et.al (2010), toda vez que o governo buscar a ocupação de um 

imóvel vazio, sem possuidores, esta poderá ser realizada por meio de um Projeto de 

Assentamento, regulamentado pela Instrução Normativa nº 15, de 30 de março de 2004 e pela 

Norma de Execução nº 69, de 12 de março de 2008, dispondo, respectivamente, sobre o 

processo de implantação e desenvolvimento e o processo de criação e reconhecimento de 

projetos de assentamento de reforma agrária.  

  O Projeto de Assentamento consiste em um conjunto de ações planejadas, em 

áreas destinadas à reforma agrária, de natureza interdisciplinar e multisetorial, interligadas ao 

desenvolvimento territorial e regional. Essas ações serão definidas com base em diagnósticos 

precisos acerca do público beneficiário e das áreas a serem trabalhadas, orientadas para o 

cumprimento da função social da propriedade rural (BRASIL, 2004).  

  A criação e o reconhecimento de um projeto de assentamento constituem a 

primeira fase, devendo serem realizados por meio de um processo administrativo, em 

observância a determinados procedimentos, bem como a juntada de documentos que, após a 

formalização do processo, os setores técnicos e operacionais analisarão e emitirão parecer 

conclusivo acerca da regularidade e instrução do feito (BRASIL, 2008).  

  De acordo com o artigo 5º da Norma de Execução, as portarias para a criação e 

o reconhecimento de projetos de assentamento em áreas de reforma agrária, ao serem redigidas, 

deverão observar o meio de aquisição da propriedade rural (compra e venda ou desapropriação) 

(BRASIL, 2008), além de apresentarem os dados do imóvel, a capacidade estimada de famílias, 

o nome do projeto de assentamento e os próximos passos que serão dados para sua implantação 

(INCRA, 2016d).  

  Após a criação e o reconhecimento do assentamento, inicia-se a fase de 

implementação do mesmo. Na segunda fase, o Incra realiza a divisão da área total rural em 

lotes, além de delimitar as áreas comunitárias, as de preservação ambiental e aquelas destinadas 

à instalação de escolas, igrejas. Para designar o lote que caberá a cada família, é feito um sorteio, 

garantindo a todos os beneficiários as mesmas condições de participação.  
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  Os beneficiários são os candidatos reconhecidos formalmente pelo Incra, após 

terem sido selecionados e homologados, conforme processo seletivo para participar do 

Programa de Reforma Agrária, constantes da Relação de Beneficiários (RB), com direitos e 

deveres que estarão expressos no contrato de concessão de uso (BRASIL, 2004).  

  Para a instalação das famílias, nesta fase, elas receberão os primeiros créditos, 

que devem ser formalizados por meio de contrato individual e destinados exclusivamente aos 

beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) (BRASIL, 2014). Os créditos de 

instalação serão concedidos nas seguintes modalidades, descritas no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Modalidade de créditos na fase de instalação do assentamento 

Fonte: elaborado pela autora com base no Decreto nº 8.256/2.014.  

Elaboração: autora, 2017.  

 

  Observa-se que os créditos de instalação, se somados, podem chegar até R$ 

14.600 (quatorze mil e seiscentos reais), caso o projeto esteja sob a responsabilidade da mulher. 

Para que cada família assentada possa receber estes créditos na fase de instalação do 

assentamento, elas deverão preencher os requisitos dispostos no Decreto nº 8256/2014. Além 

disso, o beneficiário que descumprir as regras de utilização destes créditos, nos termos definidos 

pelo Incra, será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida, no prazo máximo 

de sessenta dias, contado da sua notificação (BRASIL, 2014).  

  Após a fase de implementação do assentamento rural, tem-se a terceira e última 

fase, denominada de estruturação. Aqui, o Incra inicia os investimentos em obras de 

infraestrutura básica nos assentamentos, de forma direta, bem como em parceria com outros 

órgãos governamentais na esfera federal, estadual ou municipal. Tem-se como prioridade a 

construção de estradas vicinais e redes de eletrificação rural, bem como a implementação do 

saneamento básico (luz, água, moradia), a liberação de créditos produtivos e assistência técnica 

(INCRA, 2016d). De forma sintetizada, o Quadro 4 traz as fases de constituição de um 

assentamento rural.  

APOIO INICIAL I 

 

APOIO INICIAL II 

 

FOMENTO 

 

FOMENTO MULHER 

 

Para apoiar a instalação no 

projeto de assentamento e a 

aquisição de itens de 

primeira necessidade, no 

valor de até R$ 2.400,00 

(dois mil e quatrocentos 

reais) por família assentada 

Para apoiar a aquisição de 

bens duráveis de uso 

doméstico e equipamentos 

produtivos, no valor de até 

R$ 2.800,00 (dois mil e 

oitocentos reais) por família 

assentada 

Para viabilizar projetos 

produtivos de promoção da 

segurança alimentar e 

nutricional e de estímulo à 

geração de trabalho e renda, 

no valor de até R$ 6.400,00 

(seis mil e quatrocentos 

reais), dividido em duas 

operações de até R$ 

3.200,00 (três mil e duzentos 

reais), por família assentada 

Para implantar projeto 

produtivo sob 

responsabilidade da mulher 

titular do lote, no valor de 

até R$ 3.000,00 (três mil 

reais), em operação única, 

por família assentada 
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PRIMEIRA FASE SEGUNDA FASE TERCEIRA FASE 

CRIAÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO  ESTRUTURAÇÃO 

Publicação de uma portaria, que 

observa a uma série de procedimentos 

e juntada de documentos, 

apresentando dados do imóvel rural 

Divisão dos lotes, instalações das 

famílias, liberação dos primeiros 

créditos  

Investimentos em obras de 

infraestrutura, liberação de créditos 

produtivos e assistência técnica 

Quadro 4. Fases de constituição do assentamento rural 

Fonte: Incra, 2016d.  

Elaboração: autora, 2017.  

 

  Para que um assentamento rural possa destinar à terra uma função social, este 

deverá ser constituído seguindo rigorosamente todas as fases mencionadas acima. Ao 

receberem os lotes, cada família se compromete nele trabalhar e explorá-lo para o seu sustento, 

bem como para obter rendimentos econômicos, observando sempre, o bem-estar social e 

ambiental, colaborando, assim, para o desenvolvimento sustentável.  

  Os beneficiários da reforma agrária, para que possam permanecer no 

assentamento ora constituído, deverão cumprir uma série de exigências contratuais, que 

asseguram a eles o direito de morar e explorar seu respectivo lote. Neste caso, os assentados 

deverão assinar com o Incra o Contrato de Concessão de Uso (CCU), regulamentado pela a 

Norma de Execução nº 33, de 14 de julho de 2003, que dispõe sobre os procedimentos 

administrativos para a destinação de terras públicas da União e do Incra.  

  Segundo esta Norma, o Contrato de Concessão de Uso é um  

contrato administrativo pelo qual o Poder Público atribui a utilização exclusiva de um 

bem de seu domínio a particular, para que o explore segundo sua destinação 

específica. O que caracteriza a concessão de uso é o caráter contratual e estável da 

outorga do uso do bem público ao particular para que o utilize com exclusividade e 

nas condições convencionadas com a Administração, mantendo o domínio do cedente 

(BRASIL, 2003, p. 1 e 2).  

 

  Trata-se de um documento de caráter provisório, que constitui, em benefício da 

família assentada, (cessionária) o direito do uso do lote, que lhe foi atribuído no sorteio, de 

determinado Projeto de Assentamento, a fim de assegurar o bem-estar e o progresso econômico-

social dos assistidos.  

  Entre os deveres legais, caberá à cessionária manter, zelar e conservar o bem ora 

cedido, responsabilizando-se, desde logo, por quaisquer danos causados ao mesmo, bem como, 

autorizar o ingresso de representante do Órgão Cedente a qualquer tempo, no imóvel cedido, 

desde que devidamente credenciado, para fins de fiscalização do cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas no contrato (BRASIL, 2003).  
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  Quanto às vedações, fica proibido ao cessionário edificar quaisquer benfeitorias 

ou reformar o bem cedido sem prévia e expressa autorização do cedente, além de negociar ou, 

por qualquer outra forma, transferir a terceiros a posse ou a utilização do bem que lhe foi cedido 

(BRASIL, 2003).   

  Caso se comprove que a família assentada cumpriu com as cláusulas do CCU, 

apresenta condições de cultivar a terra e de pagar por ela em 20 (vinte) parcelas anuais, o imóvel 

rural é transferido ao beneficiário da reforma agrária, em caráter definitivo, por meio de um 

instrumento denominado de Título de Domínio (INCRA, 2016d). Segundo Maia, Fideles e 

Medina (2016, p. 199), “uma vez consolidado o projeto de assentamento, as famílias podem 

receber o título definitivo da terra, passando a ter propriedade da parcela que ocupam. Essa 

titulação é onerosa, impondo aos assentados o dever de pagar ao Incra o valor da terra”.  

  Assim como o CCU, o Título de Domínio assegura uma série de direitos e 

deveres ao Incra e aos beneficiários da reforma agrária, cabendo a estes, principalmente, 

destinar o imóvel rural à exploração agropecuária, agroindustrial, extrativista, florestal, 

pesqueira ou outra modalidade de exploração similar, com a finalidade de prover a subsistência 

dos ocupantes, por meio da produção e da geração de renda.  

  De acordo com o artigo 189 da CF/1988 “os beneficiários da distribuição de 

imóveis rurais pela Reforma Agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, 

inegociáveis pelo prazo de dez anos” (BRASIL, 1988), ou seja, ambos são inalienáveis, não 

podendo ser vendidos durante o período estabelecido em lei. Caso a venda seja realizada, ela 

não irá gerar efeitos perante ao Incra, “que promove a sistemática retomada de parcelas 

negociadas para o assentamento de outras famílias que aguardam a oportunidade de acessar a 

política pública de reforma agrária” (MAIA, FIDELES E MEDINA, 2016, p. 199). 

  Embora estes dois instrumentos sejam distintos, eles se assemelham em alguns 

aspectos, assegurando às famílias assentadas o acesso à terra, seja em caráter provisório ou 

definitivo, e a exploração da mesma, com a ajuda de incentivos públicos, visando o pleno 

desenvolvimento da produção e do trabalho, da geração de renda, garantindo aos beneficiários 

da reforma agrária melhores condições de vida. 

 

3.1.2 Para além do acesso à terra: a política agrícola  

 Reformar advém de reformare, que significa dar nova forma, refazer, restaurar, 

melhorar, corrigir, transformar. Assim, o Direito Agrário assume um compromisso com a 
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transformação, preocupando-se primordialmente com a reforma agrária, cujo sentido maior se 

assenta na modificação da estrutura fundiária (MARQUES, 2012).  

Segundo Maia, Fideles e Medina (2016), a reforma agrária desempenha um 

importante papel para o desenvolvimento dos países, impedindo a conservação de propriedades 

rurais cativas e improdutivas, que não cumprem com a função social, nas mãos das elites 

tradicionais. Porém, para que ela seja eficaz, é necessário ir além da distribuição de terras, 

devendo ser acompanhada de políticas agrícolas que propiciem o pleno progresso do trabalho 

e da produção, armazenamento, transporte, e comercialização dos frutos deste trabalho 

(ROCHA et al., 2010).  

O legislador brasileiro, atento ao importante papel que a atividade agrícola 

desempenha no cenário nacional e internacional, elaborou um complexo normativo, 

estabelecendo um conjunto de ações governamentais, visando a promoção desta atividade, bem 

como incentivar o incremento da produção agrícola, valorizar o homem do campo e preservar 

o meio ambiente (ROCHA et al., 2010). 

Tais ações constituem a Política Agrícola, prevista no artigo 187, da CF/1988; 

no artigo 1º, §2º e 73, do Estatuto da Terra e; na Lei 8.171/1991, que estabelece os princípios e 

fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos e constitui 

as ações e instrumentos da política agrícola brasileira (BRASIL, 1991).  

De acordo com o Estatuto da Terra, a política agrícola é “o conjunto de 

providências de amparo à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da 

economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, 

seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país” (BRASIL, 1964). 

Em se tratando de reforma agrária, a política agrícola constitui um ato planejado 

do poder público, que tem por objetivo escolher os meios mais adequados para corrigir a 

estrutura agrária e direcionar a atividade agrícola, com a finalidade de promover o 

desenvolvimento e o bem-estar da coletividade (CARVALHO, 2012). Segundo a CF/1988, esta 

deverá ser planejada e executada com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo 

os produtores e trabalhadores rurais, além dos setores de comercialização, de armazenamento e 

de transporte (BRASIL, 1988). 

As ações e instrumentos que irão constituir os meios para que se atinja os 

propósitos da política agrícola, encontram-se definidos nas normas constitucional e 

infraconstitucional mencionadas acima, abrangendo atos de assistência social e técnica; de 

fomento e de estímulo à produção, comercialização, beneficiamento e industrialização de 

produtos agropecuários; de assistência financeira e creditícia; de estímulo ao cooperativismo e 
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associativismo; de infraestrutura básica na implementação e estruturação dos assentamentos 

rurais, dentre outros, conforme detalhado no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Ações e instrumentos da política agrícola 

Fonte: Constituição Federal de 1.998, Estatuto da Terra e Lei 8.171 de 1991* que dispõe sobre a política 

agrícola. 

Elaboração: autora, 2017. 

 

Nota-se que, todos esses atos visam garantir melhores condições de vida ao 

beneficiário da reforma agrária. Enquanto esta tem por finalidade promover a melhor 

distribuição da terra, a política agrícola tem como objetivo amparar à propriedade rural e aos 

que nela vivem, por meio da adoção de políticas e programas de assistência técnica e 

qualificação profissional, investimentos em infraestrutura, no sentido de melhorar a utilização 

da terra, bem como aumentar a produção, a produtividade e, consequentemente, a renda das 

famílias assentadas (CARVALHO, 2012). 

Opitz e Optiz (2007), acreditam ser quase impossível, num país em 

desenvolvimento, que a reforma agrária cumpra com seus propósitos sem a adoção de políticas 

agrícolas, uma vez que, não basta apenas distribuir a terra, é necessário que o Estado dê 

condições econômicas e financeiras aos assentados para garantir-lhes o trabalho, a geração de 

renda e a permanência na terra. 

COMPLEXO NORMATIVO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL DA POLÍTICA AGRÍCOLA  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 

ESTATUTO DA TERRA 

1964 

LEI 8.171 DE 1991* 

• os instrumentos creditícios e 

fiscais 

• os preços compatíveis com os 

custos de produção e a garantia de 

comercialização  

• o incentivo à pesquisa e à 

tecnologia  

• a assistência técnica e extensão 

rural  

• o seguro agrícola 

• o cooperativismo  

• a eletrificação rural e irrigação 

• a habitação para o trabalhador 

rural 

 

 

 

• assistência técnica  

• produção e distribuição de sementes 

e mudas  

• criação, venda e distribuição de 

reprodutores e uso da inseminação 

artificial  

• mecanização agrícola 

• cooperativismo  

• assistência financeira e creditícia 

• assistência à comercialização 

• industrialização e beneficiamento 

dos produtos 

• eletrificação rural e obras de 

infraestrutura 

• seguro agrícola 

• educação, através de 

estabelecimentos agrícolas de 

orientação profissional 

• garantia de preços mínimos à 

produção agrícola 

• planejamento agrícola 

• pesquisa agrícola tecnológica 

• assistência técnica e extensão rural  

• proteção do meio ambiente, 

conservação e recuperação dos 

recursos naturais 

• defesa da agropecuária 

• informação agrícola 

• produção, comercialização, 

abastecimento e armazenagem 

• associativismo e cooperativismo 

• formação profissional e educação 

rural 

• investimentos públicos e privados 

• crédito rural 

• garantia da atividade agropecuária 

• seguro agrícola 

• tributação e incentivos fiscais 

• irrigação e drenagem 

• habitação rural 

• eletrificação rural 

• mecanização agrícola 

• crédito fundiário 
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A política agrícola, segundo Borges (1998), é um movimento permanente e em 

eterna renovação, devendo se adequar as necessidades das famílias assentadas e do mercado, 

garantindo à estas tecnologias, instruções e outros meios que as capacitem a explorar a terra, 

com consciência, sem esgotá-la.  

O principal programa de apoio econômico e produtivo para os agricultores 

familiares, incluindo os assentados da reforma agrária, é o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os créditos se destinam ao custeio 

(financiamento das atividades agropecuárias e não agropecuárias, de beneficiamento ou 

industrialização ou comercialização da produção própria ou de terceiros enquadrados no 

Pronaf) e ao investimento (financiamento da implantação, ampliação ou modernização da 

infraestrutura de produção e serviços, agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento 

rural ou em áreas comunitárias rurais próximas) (CORCIOLI E CAMARGO, 2016).  

De acordo com o Plano Safra da Agricultura Familiar 2016/2017, somam-se 19 

(dezenove) linhas de créditos ao Pronaf. Entre estas, algumas destinam-se à reforma agrária, 

como o “Pronaf Investimento para a Reforma Agrária”, o “Pronaf Custeio da Reforma Agrária” 

e o “Pronaf Microcrédito da Reforma Agrária”, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

do meio rural, a partir do condicionamento da terra à função social, da distribuição justa e da 

regularização fundiária dos que nela já estão produzindo (MDA, 2016). 

A finalidade desta primeira linha é de estruturação dos lotes; da segunda, o 

custeio de atividades agropecuárias; e, da terceira, o financiamento de atividades agropecuárias 

desenvolvidas no estabelecimento rural. Para estas linhas de crédito foram disponibilizados até 

R$ 25 mil, mais R$ 1,5 mil para o pagamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater); 

até R$ 7,5 mil, em até três operações; e até R$ 4 mil, com até três operações, respectivamente 

(MDA, 2016).  

De acordo com os dados do Banco Central do Brasil (BCB, 2016), em se tratando 

da linha Pronaf Microcrédito da Reforma Agrária, não há registros da quantidade e do valor de 

contratos destinados ao estado de Goiás, concentrando-se apenas na região Norte brasileira. 

Quanto ao Pronaf Investimento e ao Pronaf Custeio da Reforma Agrária, no período de janeiro 

de 2013 a dezembro de 2016, o número total de contratos efetivados no estado de Goiás foi de 

2.764 (dois mil setecentos e sessenta e quatro) e o valor total aplicado foi de R$33.515.592,92 

(trinta e três milhões quinhentos e quinze mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois 

centavos). 

 Deste total, 88 (oitenta e oito) contratos foram fechados, totalizando R$ 

720.710, 33 (setecentos e vinte mil setecentos e deis reais e trinta e três centavos) para a 



61 
 

agricultura. Enquanto que, para o custeio ou investimento da pecuária, 2.676 (dois mil 

seiscentos e setenta e sete) contratos foram fechados, no valor de R$ 32.794.819,59 (trinta e 

dois milhões setecentos e noventa e quatro mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e nove 

centavos), representando 97,85% do valor total de contratos existentes em todo o Estado.  

Segundo Corcioli e Camargo (2016), grande parte dos recursos do Pronaf, em 

Goiás, é destinada à pecuária, principalmente à bovinocultura de leite. A concentração desta 

atividade nos assentamentos, pode ser explicada pelo fato de que o leite tem mercado 

consolidado. Além deste fator, outros três podem ser considerados: a maior parte dos 

assentamentos do Estado foram criados em fazendas de capim formado, a criação extensiva de 

gado tem manejo simplificado e demanda uma quantidade menor de mão-de-obra (MEDINA, 

CAMARGO e SILVESTRE, 2016).  

De 2015 a 2016, tanto a quantidade de contratos quanto o valor aplicado, das 

linhas de crédito voltadas a reforma agrária em Goiás, quase dobraram. De janeiro de 2015 a 

dezembro de 2015, a quantidade de contratos celebrados foi de 999 (novecentos e noventa e 

nove) e o valor aplicado de R$12.350.036,68. Já no ano de 2016 (considerando os mesmos 

meses) o número de contratos fechados foi de 1861 (um mil oitocentos e sessenta e um) e o 

valor aplicado de R$ 22.299.180,54. 

De acordo com esses dados, observa-se que a quantidade de assentados 

beneficiados com o Pronaf vem aumentando, contribuindo para a distribuição dos recursos.  

Assim, o Pronaf assume um importante papel, como política pública, apropriada para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental das famílias assentadas, fazendo com que estas 

destinem à terra uma função social.  

3.2 O agronegócio, os assentamentos rurais e a conflitualidade oculta 

  A reforma agrária é importante não só para o trabalhador rural que, por meio 

dela, vai ter acesso à terra para nela labutar e dela tirar sua sobrevivência e de sua família, mas 

também para toda a sociedade, porque torna possível a correção da estrutura fundiária brasileira 

através da distribuição da terra, bem como, a promoção da justiça social, o progresso econômico 

e o bem-estar do trabalhador rural.    

  Para que a reforma agrária venha a ser eficiente, é necessário que ela seja 

acompanhada de uma série de ações governamentais, as políticas agrícolas. Esses atos 

compreendem desde ações voltadas ao crescimento das famílias beneficiadas até incentivos, 

instruções e incrementos para a produção, viabilizando que os assentados destinem a terra uma 
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função social, colaborando com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 

econômico e social do país.  

   Porém, mesmo com todo um aporte jurídico assegurado pelas legislações 

constitucional e infraconstitucionais em benefício das famílias assentadas, Bergamasco e 

Norder (1996) acreditam que, a questão regional apresenta-se como um elemento importante 

que interfere na viabilidade socioeconômica e ambiental das famílias assentadas.   

   Neste sentido, outros fatores podem afetar a dinâmica dos assentamentos, 

colaborando ou prejudicando o crescimento dos mesmos, uma vez que a ocupação da terra pelo 

homem, bem como a sua exploração, decorre da conjugação de diversas variáveis, como as 

naturais, as históricas, as sociais, as políticas, as culturais e as econômicas. 

   Historicamente, no Brasil, a terra passou a ser explorada e ocupada com a 

chegada dos portugueses, que impuseram um modelo de desenvolvimento econômico a partir 

da lógica capitalista, baseado na produção de plantation (commodities), na concentração de 

terras (latifúndio) e na mão de obra escrava.  

  É com a territorialização do capital, que a agricultura brasileira nasce e se 

desenvolve. No século XX, a partir da década de 1945 até meados da década de 1980, sobretudo 

após 1964, com o regime militar, esse processo se acelerou e se completou, por meio de 

incentivos governamentais (MISNEROVICZ, 2015).  

Calaça (2014), acredita que as atividades agropecuárias, fundamentadas nos 

princípios do lucro, da concentração da produção, da terra e da riqueza, ou seja, no agronegócio, 

transformaram o Cerrado na principal área de produção de commodities do Brasil, 

desqualificando como diferente, atrasado e inadequado outras formas de produção.  

Segundo Misnerovicz (2015, p. 17), a agricultura brasileira está completamente 

subordinada à lógica do capital. O lucro passou a ser o objetivo principal da produção 

agropecuária, através da modernização do campo, com início na região Sul e, posteriormente, 

se expandiu para o Sudeste e pelo Centro-Oeste. Em meados de 1970, “as terras goianas 

começaram a ser incorporadas como parte de uma nova fronteira para a “modernização” e 

expansão do controle dos solos para a produção agrícola mecanizada”.  

Em sentido igual, Matos e Pessôa (2012) asseguram que desde a década de 1970, 

as áreas de Cerrado sofreram transformações significativas de ordem espacial, social, 

econômica, ambiental, urbana e cultural, decorrentes da reestruturação produtiva, consequência 

da modernização da agricultura, via expansão do agronegócio. Desde esse período, o 

agronegócio vem se desenvolvendo no Cerrado com a consolidação de empresas rurais, 



63 
 

agroindústrias, principalmente ligadas ao setor grão-carne e traddings, alterando os usos do 

território, criando novas paisagens e implementando novas formas de produção. 

O processo de modernização agrícola na década de 1970 e, posteriormente, o 

desenvolvimento do setor agroindustrial na década de 1980, foram responsáveis por 

impulsionarem o estado de Goiás, ampliando as exportações e os elos da cadeia industrial. Um 

dos fatores responsáveis por essas transformações, foi a implementação dos programas de 

incentivos fiscais e creditícios, tanto da esfera federal, como estadual, contribuindo 

essencialmente para a estruturação do setor agroindustrial no território goiano (IMB, 2014b).  

O avanço do capital no campo em Goiás, só foi possível devido a um conjunto 

de programas estruturantes criados e implementados nas últimas décadas. Sem estes, entre os 

quais se destacam os Programas FOMENTAR/PRODUZIR, não seria possível viabilizar o 

projeto de campo a partir da lógica capitalista (MISNEROVICZ, 2015). 

O programa Fundo de Fomento a Industrialização do Estado (FOMENTAR), 

criado pela Lei nº 9.489/1984 e regulamentado pelo Decreto nº 2.452/1985, foi o primeiro 

programa de incentivo fiscal do Estado de Goiás, que tinha como objetivo alterar a base técnica 

da agricultura e estimular o processo de expansão das atividades industriais, preferencialmente 

as do ramo da agroindústria. No ano de 2000, este programa foi substituído pelo Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás (PRODUZIR), com a finalidade de ampliar as ações do 

governo de Goiás, a partir da instalação de novas indústrias e da ampliação das já existentes. 

Para Misnerovicz (2015, p. 56), a “criação desses programas se insere num contexto 

socioeconômico nacional e estadual de expansão capitalista, de descentralização espacial, para 

a centralização empresarial hegemônica do capital avançando no processo de sua 

territorialização”. 

Por outro lado, dinamismo econômico promovido pela ampliação das 

exportações, pelo fortalecimento da agroindústria, ocasionou a redistribuição da população no 

território, por meio de um intenso êxodo rural. “As novas formas de produção adotadas, 

intensivas em capital foram as principais responsáveis pela mudança da população do meio 

rural para o urbano”, gerando como consequência deste processo, um desenvolvimento social 

e econômico heterogêneo no estado de Goiás (IMB, 2014b, p. 01).    

Esta heterogeneidade atinge também as áreas destinadas a reforma agrária em 

Goiás, uma vez que a distribuição de terras tem sido desigual entre as diversas regiões do Estado 

(MAIA, FIDELES e MEDINA, 2016). O fato de o desenvolvimento do território goiano não 

ser homogêneo, afeta consideravelmente a dinâmica dos assentamentos rurais ora constituídos, 
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vez que o acesso aos bens e serviços essenciais é diferenciado e contrastante, fazendo com que 

parte dos assentados sejam privados de alguns benefícios.  

De acordo com Maia, Fideles e Medina (2016), a condução da reforma agrária 

está intimamente relacionada ao processo de organização dos movimentos sociais de luta pela 

terra, bem como à estrutura agrária de cada estado. Assim, analisar a distribuição dos 

assentamentos rurais constituídos no estado de Goiás, relacionando a localização destes com o 

tipo de produção desenvolvido nas regiões, é fundamental para compreender a dinâmica 

territorial e se a reforma agrária tem cumprido efetivamente com o seu papel de promoção 

sustentável, fazendo com que as famílias assentadas destinem à terra uma função social.  

Para Misnerovicz (2015), a questão agrária pode ser analisada sob enfoques 

divergentes, a partir de diversas áreas da ciência e diferentes perspectivas, porém, para 

compreendê-la é necessário identificar o processo social histórico da formação socioeconômica, 

bem como a dinâmica das transformações nos territórios e o próprio avanço das forças 

destrutivas no campo, resultado do avanço do capitalismo no meio rural e de suas contradições, 

uma vez que o desenvolvimento do capital não se dá de forma homogênea, mas a partir das 

condições objetivas de cada espaço e território.  

 

3.2.1 A dinâmica das regiões de planejamento do estado de Goiás 

O estado de Goiás, localizado na região Centro-Oeste do Brasil, possui uma área 

equivalente a 340.110,385 (trezentos e quarenta mil cento e dez e trezentos e oitenta e cinco) 

quilômetros quadrados (km²). É o 7° estado do País em extensão territorial e limita-se ao norte 

com o estado do Tocantins, ao sul com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a leste com a Bahia 

e Minas Gerais e a oeste com Mato Grosso (IMB, 2016).  

Com 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios, Goiás pode ser dividido em 

10 (dez) regiões de planejamento: Norte Goiano com 26 (vinte e seis) municípios; Nordeste 

Goiano com 20 (vinte); Noroeste Goiano (Estrada de Boi) com 13 (treze); Centro Goiano (Eixo 

BR- 153) com 31 (trinta e um); Entorno do Distrito Federal com 19 (dezenove); Oeste Goiano 

(Eixo GO- 060) com 43 (quarenta e três); Metropolitana de Goiânia com 20 (vinte); Sudoeste 

Goiano com 26 (vinte e seis); Sul Goiano com 26 (vinte e seis) e; Sudeste Goiano (Estrada de 

Ferro) com 22 (vinte e dois). Conforme mostra a Figura 1.  
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                 Figura 1. Regiões de Planejamento do Estado de Goiás           

                             Fonte: IMB, 2016. 

 

Do Centro-Oeste brasileiro, Goiás é o estado mais populoso com 6.610.681 (seis 

milhões seiscentos e dez mil seiscentos e oitenta e um) habitantes e densidade demográfica de 

19,4 habitantes/km², ocupando o 12º lugar do ranking nacional. Entre 2010 e 2015 foi registrado 

um crescimento populacional de 10,1%, maior que o nacional (7,1%), com 90% da população 

residindo nos espaços urbanos (IBGE, 2016b). 

Além deste crescimento, neste mesmo período, o Produto Interno Bruto goiano 

aumentou 56%, inserindo Goiás no grupo dos dez estados mais ricos do País, atrás somente de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e 

Distrito Federal. Este progresso na economia goiana deve-se aos investimentos públicos e 

privados em todos os setores industriais, com destaque nas atividades agropecuárias para a 

produção de commodities (IBGE, 2016b). 

A principal atividade desenvolvida em Goiás é a agropecuária, contribuindo com 

aproximadamente 12,3% da renda gerada no estado. Desse total, cerca de 7,8% advêm da 

agricultura. Em 2015, a produção nacional de grãos foi de 212.099.529 (duzentos e doze 

milhões noventa e nove mil quinhentos e vinte e nove) toneladas, desse total 19.577.125 

(dezenove mil quinhentos e setenta e sete mil cento e vinte e cinco) toneladas foram produzidas 

em Goiás, o que representa 9,23% de participação, ficando atrás somente dos estados de Mato 

Grosso (24,63%), Paraná (17,76%) e Rio Grande do Sul (15,03%). O Quadro 6 mostra a 
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produção de grãos no Brasil, nas grandes regiões e nas unidades da federação no ano 2000 e 

2015.  

 

 
 

          Quadro 6. Produção de grãos: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2000 e 2015 

          Fonte: IBGE, 2016b 

          Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO 

          Editado: por autora, 2017.  

 

Estando em 4º lugar no ranking nacional na produção agrícola, as principais 

culturas produzidas em Goiás são a soja, o milho e a cana-de-açúcar. Dentre estas, a soja é a 

qual possui uma maior expressividade econômica no âmbito estadual. Os produtos do complexo 

soja (grão, farelo e óleo) geraram US$ 1,8 bilhões em 2015, o que representou 31% do total das 

exportações estaduais, contribuindo para o desenvolvimento da economia brasileira e 

intensificando o processo de expansão das relações capitalistas de produção no campo sob a 

lógica do agronegócio. 

 

3.2.1.1 Norte Goiano  

  A região de planejamento Norte possui uma área territorial equivalente a 

59.553,70 (cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e três e setenta) km². O maior 

município é Niquelândia, com 9.843,247 (nove mil oitocentos e quarenta e três, duzentos e 

quarenta e sete) km², seguido de Nova Crixás com 7.298,778 (sete mil duzentos e noventa e 

oito setecentos e setenta e oito) km² e São Miguel do Araguaia, com 6.144,407 (seis mil cento 

e quarenta e quatro quatrocentos e sete) km².   
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O total populacional é de 308.127 (trezentos e oito mil cento e vinte e sete) 

habitantes. Os municípios de Niquelândia, Porangatu e Uruaçu são os que concentram a maior 

parte da população, com 42.361 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta e um), 42.355 

(quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco) e 36.929 (trinta e seis mil novecentos e vinte 

e nove) habitantes, respectivamente. Embora Nova Crixás seja o segundo maior município da 

região, sua população é de apenas 11.927 (onze mil novecentos e vinte e sete) habitantes, ou 

seja, 3,87% do total.  

O tipo de produção que predomina no Norte Goiano é a pecuária. A 

bovinocultura de corte, criada em sua maioria de forma extensiva, ocupa grandes áreas do 

território da região. De acordo com o levantamento do efetivo do rebanho de bovinos, no ano 

de 2015 foi registrado um total de 4.144.524 (quatro milhões cento e quarenta e quatro mil 

quinhentos e vinte e quatro) cabeças em toda a região. Os principais municípios produtores são 

Nova Crixás e São Miguel do Araguaia, juntos possuem uma produção equivalente a 1.299.267 

(um milhão duzentos e noventa e nove mil duzentos e sessenta e sete) cabeças de gado, o que 

representa 31,35% da totalidade produzida em toda a região Norte.  

De 1988 a 2015, o número efetivo do rebanho de bovinos cresceu 

consideravelmente. Em 1988, a quantidade de cabeças era de 2.726.050 (dois milhões 

setecentos e vinte e seis mil e cinquenta), já em 2003, cinco anos após, foi registrado um efetivo 

de 3.562.770 (três milhões quinhentos e sessenta e dois mil setecentos e setenta) cabeças de 

gado, o que indica uma expansão desta atividade nos últimos anos.  

Em se tratando de produção agrícola, tanto a área plantada como a quantidade 

colhida de soja vêm crescendo nos últimos 15 (quinze) anos no Norte Goiano. A produção de 

2015 foi de 15,87 vezes maior do que a quantidade produzida no ano 2000, de 383.699 

(trezentos e oitenta e três mil seiscentos e noventa e nove) toneladas e 24.180 (vinte e quatro 

mil cento e oitenta) toneladas, respectivamente. O maior município produtor de soja no Norte 

Goiano é Niquelândia, com uma produção de 135.000 (cento e trinta e cinco mil) toneladas em 

2015, seguido de Uruaçu com 54.000 (cinquenta e quatro mil) toneladas. Somente Niquelândia 

é responsável por 35,18% da produção total de soja desta região. Já nos municípios de Uirapuru, 

Nova Iguaçu de Goiás, Formoso, Crixás e Campos Verdes não há produção de soja.  

  Assim como ocorre com a produção de soja, Niquelândia é município que mais 

produz milho desta região, com uma média de produção de 24.341 (vinte e quatro mil trezentos 

e quarenta e uma) toneladas de 2000 a 2015. O total produzido no Norte Goiano em 2015, foi 

de 101.095 (cento e um mil e noventa e cinco) toneladas, a segunda maior produção registrada 

durante este período, ficando atrás somente do ano 2000, em que a região obteve 103.414 (cento 
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e três mil quatrocentos e quatorze) toneladas. Diferentemente do que ocorre com a produção de 

soja, todos os municípios do Norte Goiano produzem milho.  

  Além do cultivo de soja e milho, outra cultura que tem se destacado nesta região 

é a cana-de-açúcar. Em 2015, a quantidade produzida foi de 512.655 (quinhentos e doze mil 

seiscentos e cinquenta e cinco mil) toneladas, a maior já registrada desde 2000. Uruaçu é o 

município responsável por 81,93% da produção do Norte Goiano. Municípios como Uirapuru, 

Santa Terezinha de Goiás, Nova Iguaçu de Goiás, Mara Rosa, Crixás, Amaralina e Alto 

Horizonte tem quantidade produzida de cana-de-açúcar inferior a 600 (seiscentas) toneladas, 

enquanto que, no município de Mozarlândia não há registros de produção de 2000 a 2015.  

  Desta forma, observa-se que, embora a pecuária seja a principal atividade no 

Norte Goiano, nos últimos 15 anos a produção agrícola cresceu consideravelmente, 

principalmente de soja e de cana-de-açúcar. Segundo Silva, Mendonça e Lunas (2015), a 

pecuária extensiva molda o perfil socioeconômico dos municípios que compõe essa região, 

porém a substituição de pastagens por produção de grãos vem alterando o espaço, através dos 

novos e mais intensos fluxos de capital, técnicas e tecnologias que estão sendo empregadas no 

processo de produção agrícola, gerando mutações sociais e territoriais.  

 

3.2.1.2 Nordeste Goiano 

  A área territorial total do Nordeste Goiano é 38.726,22 (trinta e oito mil 

setecentos e vinte e seis e vinte e dois) km². Desse total, o município que apresenta a maior 

extensão territorial é Cavalcante, com 6.953,666 (seis mil novecentos e cinquenta e três 

seiscentos e sessenta e seis) km², seguido de Flores de Goiás com 3.709,427 (três mil setecentos 

e nove quatrocentos e vinte e sete) km².  

  A população total desta região é 169.995 (cento e sessenta e nove mil novecentos 

e noventa e cinco) habitantes. Dentre estes dois municípios citados acima, embora eles possuam 

uma maior área, Posse é o município em que há uma maior concentração populacional, com 

31.419 (trinta e um mil quatrocentos e dezenove) habitantes. O segundo município mais 

populoso é Campos Belos, com uma população equivalente a 18.410 (dezoito mil quatrocentos 

e dez) pessoas. Já em Cavalcante e Flores de Goiás, o número total de habitantes está bem 

abaixo destes dois municípios, com 9.392 (nove mil trezentos e noventa e dois) e 12.066 (doze 

mil e sessenta e seis) pessoas, respectivamente.  

  Assim como ocorre no Norte Goiano, o principal tipo de produção existente no 

Nordeste é a pecuária extensiva, porém bem inferior àquela região. Em 2015, o efetivo de 

rebanhos bovinos foi de 1.307.716 (um milhão trezentos e sete mil setecentos e dezesseis) 
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cabeças. Todos os 20 (vinte) municípios desta região de planejamento tem uma produção de 

gado, variando entre 8.259 (oito mil duzentos e cinquenta e nove) a 169.322 (cento e sessenta 

e nove mil trezentos e vinte e duas) cabeças. O município que tem o maior efetivo de rebanho 

bovino é Iaciara com 169.322 (cento e sessenta e nove mil trezentos e vinte e dois) cabeças, 

seguido de Flores de Goiás com 153.420 (cento e cinquenta e três mil quatrocentos e vinte) 

cabeças, considerando o mesmo período.  

De 2002 a 2015, a quantidade de cabeças de gado sofreu variações, com uma 

média de produção equivalente a 1.148.523 (um milhão cento e quarenta e oito mil quinhentos 

e vinte e três). 2012 foi o ano em que foi registrado o maior efetivo de rebanho bovino com 

1.383.567 (um milhão trezentos e oitenta e três mil quinhentos e sessenta e sete) cabeças.  

  Em se tratando de produção agrícola, a quantidade total de soja produzida no 

Nordeste Goiano, no ano de 2015, foi de 164.365 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e 

sessenta e cinco) toneladas. O principal município produtor desta cultura é São João D'Aliança, 

responsável por 61,56% da produção total da região. Dos 20 (vinte) municípios, em 8 (oito) não 

houve registros de produção de soja no período de 2000 a 2015.  

  Neste mesmo período (2000- 2015), a quantidade produzida de soja aumentou 

consideravelmente, enquanto em 2000 foram registradas 26.184 (vinte e seis mil cento e oitenta 

e quatro) toneladas, em 2007 a produção foi de 85.640 (oitenta e cinco mil seiscentos e 

quarenta) e, em 2013, 120.510 (cento e vinte mil quinhentos e dez) toneladas.  

Quanto a produção de milho, há uma variação de 2000 a 2015, com uma média 

de 111.645 (cento e onze mil seiscentos e quarenta e cinco) toneladas. A maior quantidade de 

milho produzida foi em 2011, com uma produção equivalente a 144.464 (cento e quarenta e 

quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro) toneladas e, a menor em 2001 com 43.075 

(quarenta e três mil e setenta e cinco) toneladas.  

Cenário semelhante a produção de milho, é a produção de cana-de-açúcar, entre 

2000 a 2015 a média de produção foi de 44.523 (quarenta e quatro mil quinhentos e vinte e três) 

toneladas. Sendo a menor quantidade produzida em 2013 com 9.494 (nove mil quatrocentos e 

noventa e quatro) toneladas e, a maior em 2015 com 84.884 (oitenta e quatro mil oitocentos e 

oitenta e quatro) toneladas. O principal município produtor de cana-de açúcar é Flores de Goiás, 

somente este é responsável por 30,54% da produção no Nordeste Goiano.  

Diante destes dados percebe-se que a incipiente expansão do agronegócio no 

Nordeste expressa-se principalmente pela produção de soja, que se dá de forma heterogênea 

com o cultivo expressivo em alguns municípios e, em outros, sem registros de produção. Para 

Silva (2015), no Nordeste Goiano predomina a agricultura tradicional, alicerçada na pecuária 
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extensiva, de baixo nível tecnológico e científico, porém nas últimas décadas, a região tem sido 

explorada pelo agronegócio, sendo apropriada paulatinamente e inserida no circuito de 

produção capitalista.  

 

3.2.1.3 Noroeste Goiano 

  Composto por apenas 13 (treze) municípios, o Noroeste Goiano tem uma área 

territorial de 15.536,81 (quinze mil quinhentos e trinta e seis e oitenta e um) km². O maior 

município é a Cidade de Goiás, com 3.108,019 (três mil cento e oito e dezenove) km², seguido 

de Aruanã com 3.050,306 (três mil e cinquenta, trezentos e seis) km² e Faina com 1.945,658 

(um mil novecentos e quarenta e cinco seiscentos e cinquenta e oito) km². Somente estes 3 (três) 

municípios juntos representam 52,16% de toda a área desta região de planejamento.  

  Com um total de 140.900 (cento e quarenta mil e novecentos) habitantes, o 

município de Itaberaí é o que concentra a maior parte da população com 35.371 (trinta e cinco 

mil, trezentos e setenta e um) pessoas residentes. Embora a Cidade de Goiás possua a maior 

extensão territorial, é o terceiro município mais populoso, com 24.727 (vinte e quatro mil 

setecentos e vinte e sete) habitantes, ficando atrás de Itapuranga com 26.125 (vinte e seis mil 

cento e vinte e cinco) habitantes.  

  Analisando a produção agropecuária desenvolvida nesta região, no que se refere 

à pecuária, em 2015 o efetivo do rebanho bovino foi de 1.431.238 (um milhão quatrocentos e 

trinta e um mil duzentos e trinta e oito) cabeças, produção um pouco maior que a do Nordeste 

Goiano e, aproximadamente, 3 (três) vezes menor que a do Norte Goiano. O principal município 

produtor de gado é a Cidade de Goiás, com uma média de 245.403 (duzentos e quarenta e cinco 

mil quatrocentos e três) cabeças entre 1998 e 2015, seguido do município de Aruanã, com média 

de 233.805 (duzentos e trinta e três mil oitocentos e cinco) cabeças, no mesmo período.  

  Quanto a produção agrícola, comparando as culturas de soja, milho e cana-de-

açúcar, dentre estas três, no ano de 2015, a quantidade produzida foi de 64.618 (sessenta e 

quatro mil seiscentos e dezoito), 84.935 (oitenta e quatro mil novecentos e trinta e cinco) e 

776.601 (setecentos e setenta e seis mil seiscentos e uma) toneladas, respectivamente.  

  Observa-se que, assim como ocorre no Norte Goiano, a produção de cana-de-

açúcar vem ganhando espaço na Região Noroeste, predominando sobre a soja e o milho. De 

2000 a 2015, a quantidade de cana-de-açúcar produzida foi de 6,16 vezes maior, de 126.080 

(cento e vinte e seis mil e oitenta) no ano 2000 a 776.601 (setecentos e setenta e seis mil 

seiscentos e uma) toneladas em 2015.  
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Os principais municípios produtores desta cultura é Itaberaí e Itapuranga, juntos 

representaram em 2015, 82,28% do total produzido nesta região. O cultivo de cana-de-açúcar 

iniciou-se em Itaberaí por volta da década de 1980, substituindo, através do arrendamento, 

cultivos primários como o arroz e o feijão (SANTOS E SOUZA, 2013).  

Embora haja um crescimento na produção de cana-de-açúcar na região Noroeste, 

dos 13 (treze) municípios, em 3 (três) deles (Aruanã, Itaguaru e Matrinchã) não há registro de 

produção e, nos outros, a quantidade produzida é insignificante, representando apenas 17,72% 

da produção total no ano de 2015.  

Além de ser o maior produtor de cana-de-açúcar nesta região, Itaberaí também é 

o município que mais produz soja e milho. No ano de 2015, a produção dessas culturas 

representou 58,03% e 53,92%, respectivamente, do total produzido no Noroeste Goiano. A cada 

ano, o crescimento dessas lavouras vem desarticulando a lógica camponesa e transformando o 

município em mero produtor de commodities. 

  

3.2.1.4 Centro Goiano  

  Das regiões de planejamento já analisadas, o Centro Goiano é o segundo que 

possui a menor extensão territorial, com uma área equivalente a 18.536 (dezoito mil quinhentos 

e trinta e seis) km². O maior município é Vila Propício com 2.181,583 (dois mil cento e oitenta 

e um quinhentos e oitenta e três) km², seguido de Jaraguá com 1.849,552 (um mil oitocentos e 

quarenta e nove quinhentos e cinquenta e dois) km², Goianésia com 1.547,274 (um mil 

quinhentos e quarenta e sete duzentos e setenta e quatro) km² e Barro Alto com 1.093,248 (um 

mil e noventa e três duzentos e quarenta e oito) km².  

  Apesar de Vila Propício ser o maior município do Centro Goiano, nele só há 

5.145 (cinco mil cento e quarenta e cinco) habitantes. Nesta região, a maior parte da população 

encontra-se localizada no município de Anápolis com 334.613 (trezentos e trinta e quatro mil 

seiscentos e treze) habitantes, o que representa 53,75% do total (622.541). O segundo município 

mais populoso é Goianésia com uma quantidade populacional igual a 59.549 (cinquenta e nove 

mil quinhentos e quarenta e nove), ou seja, 9,56% de toda a região.  

  Diferentemente do que ocorre no Norte, Nordeste e Noroeste Goiano, o tipo de 

produção predominante no Centro é a de cana-de-açúcar que vem crescendo consideravelmente, 

em detrimento da soja e do milho. Em 2015, a produção total desta lavoura foi de 8.805.323 

(oito milhões oitocentos e cinco mil trezentos e vinte e três) toneladas, a maior de todas as 

regiões de planejamento já analisadas. 
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Os municípios que mais produzem cana-de-açúcar de toda esta região é Vila 

Propício e Goianésia, com uma produção de 2.083.300 (dois milhões e oitenta e três mil 

trezentas) e 1.440.000 (um milhão quatrocentos e quarenta mil) toneladas, respectivamente, 

representando juntas 40,01% da produção total. Municípios como Campo Limpo de Goiás, 

Jesúpolis, Petrolina de Goiás, Santa Rosa de Goiás e São Francisco de Goiás não há registro de 

produção desta lavoura. 

A quantidade de soja e milho produzidas no ano de 2015 foi praticamente a 

mesma, de 117.292 (cento e dezessete mil duzentos e noventa e dois) e 117.050 (cento e 

dezessete mil e cinquenta) toneladas, respectivamente, com uma diferença de 242 (duzentos e 

quarenta e duas) toneladas a mais de soja. Porém, de 2000 a 2015, enquanto que, a quantidade 

produzida de soja cresce a cada ano no Centro Goiano, a de milho tem variado entre 117.050 

(cento e dezessete mil e cinquenta) e 147.969 (cento e quarenta e sete mil novecentos e sessenta 

e nove) toneladas.  

Assim como maior produtor de cana-de-açúcar, Vila Propício é também o 

município que mais produz soja. De 2000 a 2015 a média de produção foi de 32.204 (trinta e 

dois mil duzentos e quatro) toneladas. Em se tratando da lavoura de milho, Jaraguá é o 

município que apresenta a maior produção. Neste mesmo período, a média de produção foi de 

15.304 (quinze mil trezentos e quatro) toneladas. 

Quanto a pecuária, no ano de 2015, foi registrado um total efetivo do rebanho 

bovino de 1.628.435 (um milhão seiscentos e vinte e oito mil quatrocentos e trinta e cinco) 

cabeças, sendo Jaraguá o principal município produtor, com uma produção equivalente a 

176.510 (cento e setenta e seis mil quinhentos e dez) cabeças, seguido de Goianésia com 

142.300 (cento e quarenta e dois mil e trezentos) e Pilar de Goiás com 100.000 (cem mil) 

cabeças de gado.  

  Do ano de 1998 a 2015, houve uma variação na produção bovina, com uma 

média de 1.450.497 (um milhão quatrocentos e cinquenta quatrocentos e noventa e sete). A 

maior quantidade de cabeças de gado foi identificada no ano de 2015 e, a menor em 1999 com 

1.316.486 (um milhão trezentos e dezesseis mil quatrocentos e oitenta e seis). Além do mais, 

todos os 31 (trinta e um) municípios dessa região, possuem, seja em menor ou maior quantidade, 

um efetivo de bovinos.  

Diante deste contexto, nota-se que, quanto a produção bovina houve poucas 

alterações no período analisado, porém, em se tratando de produção agrícola, tanto as lavouras 

de cana-de-açúcar como a de soja vem crescendo nesta região de planejamento, principalmente 

a primeira. O forte desenvolvimento da produção de cana-de-açúcar justifica-se para atender as 
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usinas de álcool e açúcar, que encontram-se localizadas no município de Goianésia, como a 

Jalles Machado S/A e a Usina Goianésia S/A, gerando, consequentemente, mudanças no uso da 

terra. 

3.2.1.5 Entorno do Distrito Federal  

  O Entorno do Distrito Federal tem 35.949,22 (trinta e cinco mil novecentos e 

quarenta e nove e vinte e dois) km². Os municípios que apresentam uma maior extensão 

territorial são Cristalina com 6.162,089 (seis mil cento e sessenta e dois e oitenta e nove) km², 

Formosa com 5.811,788 (cinco mil oitocentos e onze setecentos e oitenta e oito) km² e Luziânia 

com 3.961,099 (três mil novecentos e sessenta e um e noventa e nove) km².  

  Atualmente, com uma população total de 1.047.266 (um milhão e quarenta e sete 

mil duzentos e sessenta e seis) habitantes, o município do Entorno do Distrito Federal que 

concentra a maior parte da população é Luziânia, com 174.531 (cento e setenta e quatro mil 

quinhentos e trinta e um) habitantes, seguido de Águas Lindas de Goiás com 159.378 (cento e 

cinquenta e nove mil trezentos e setenta e oito) e Valparaíso de Goiás com 132.982 (cento e 

trinta e dois mil novecentos e oitenta e dois). 

Entre a pecuária e a agricultura, o tipo de produção que predomina nesta região 

é o cultivo de lavouras. No ano de 2015, o total de soja, milho e cana-de-açúcar produzido foi 

de 3.739.857 (três milhões setecentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete) 

toneladas. Enquanto que, o efetivo do rebanho bovino foi de 1.361.775 (um milhão trezentos e 

sessenta e um mil setecentos e setenta e cinco) cabeças, sendo Formosa e Luziânia os principais 

municípios produtores de gado.  

Do ano 2000 até 2015, todas estas culturas apresentaram um crescimento na 

quantidade produzida. Embora haja um aumento na produção dessas lavouras, o cultivo está 

concentrado em apenas alguns municípios. A cana-de-açúcar é produzida principalmente pelos 

municípios de Vila Boa e Formosa, juntos produzem 97,95% do total produzido na região. 

Quanto a soja e o milho, os municípios de Cristalina e Luziânia, lideram a produção destas 

culturas no Entorno do Distrito Federal, com percentagens de 54,57% e 68,11% do total, 

respectivamente, diferente do que acontece com a produção de gado, em que há a participação 

de todos os 19 (dezenove) municípios desta região. 

Desta forma, assim como ocorre com as demais regiões de planejamento 

analisadas nos últimos 15 (quinze) anos, houve uma reprodução ampliada do capital no Entorno 

do Distrito Federal, que vem se consolidando com a cadeia produtiva de grãos, principalmente 

de milho e soja, fazendo com que a terra perca seu caráter funcional de prover alimentos para 

uma dimensão mercadológica, cujo objetivo é a maximização dos lucros. 
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3.2.1.6 Oeste Goiano 

  Com uma área total de 52.687,70 (cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e sete 

e setenta) km², o Oeste Goiano é a região de planejamento que abrange a maior quantidade de 

municípios. Dentre estes, Caiapônia é o município que apresenta a maior extensão territorial 

com 8.637,871 (oito mil seiscentos e trinta e sete oitocentos e setenta e um) km². O segundo 

maior município é Jussara com 4.084,114 (quatro mil e oitenta e quatro cento e quatorze) km².  

  Embora estes dois municípios sejam os que possuam a maior área territorial, a 

maior parte da população encontra-se localizada em Iporá. A quantidade de habitantes deste 

município é de 31.274 (trinta e um mil duzentos e setenta e quatro) pessoas, seguido de São 

Luis dos Montes Belos com um total populacional de 30.034 (trinta mil e trinta e quatro) 

habitantes e Anicuns com 20.239 (vinte mil duzentos e trinta e nove).  

  Considerando todas as regiões de planejamento já analisadas, o Oeste Goiano é 

a região que possui o maior efetivo do rebanho bovino. Em 2015, a produção total foi de 

4.720.490 (quatro milhões setecentos e vinte mil quatrocentos e noventa) cabeças. Toda essa 

produção só foi possível devido ao desempenho de todos os 43 (quarenta e três) municípios, 

com destaque para aos maiores municípios da região: Caiapônia e Jussara, com uma produção 

equivalente a 420.000 (quatrocentos e vinte mil) e 413.074 (quatrocentos e treze mil e setenta 

e quatro) cabeças, respectivamente, o que representa 17,65% da produção total. De 1998 a 2015, 

o efetivo do rebanho bovino cresceu no Oeste Goiano, com uma média de 4.360.212 (quatro 

milhões trezentos e sessenta mil duzentos e doze) cabeças por ano. 

  Na produção agrícola, a cultura que apresentou um maior crescimento entre 2000 

e 2015, foi a cana-de-açúcar, seguido do milho e da soja, respectivamente. O principal 

município produtor de cana é Paraúna, que no ano de 2015 teve uma produção de 1.232.500 

(um milhão duzentos e trinta e dois mil e quinhentas) toneladas, ou seja, 34,06% da produção 

total e 733,63 (setecentos e trinta e três e sessenta e três) vezes maior que a de 2000.  Além de 

ser o maior produtor de cana-de-açúcar, Paraúna é o munícipio da região Oeste que mais produz 

milho e soja.  

De 2000 a 2015, a quantidade produzida dessas lavouras neste município foi de 

5,45 e 2,74 vezes maior, respectivamente, bem abaixo da produção de cana, porém não menos 

significante, o que indica que, a cada ano, mesmo que o Oeste Goiano tenha sua produção 

voltada à pecuária, o seu espaço vem sendo transformado pela produção acelerada destas três 

culturas na região, baseada na monocultura voltada à exportação e cultivadas em grandes faixas 

de terra, expandido a lógica do agronegócio. 
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3.2.1.7 Metropolitana de Goiânia  

  Com a mesma quantidade de municípios que a região Nordeste, a região 

Metropolitana de Goiânia possui uma extensão territorial bem inferior àquela, com uma área 

equivalente a 7.336,56 (sete mil trezentos e trinta e seis e cinquenta e seis) km², sendo Bela 

Vista de Goiás o maior município de toda a região, com 1.275,849 (um mil duzentos e setenta 

e cinco oitocentos e quarenta e nove) km², ou seja, 17,39% da área total. Goiânia é o segundo 

maior município, com 728,841 (setecentos e vinte e oito oitocentos e quarenta e um) km², o que 

representa 9,93% do total.  

  A população total desta região é 2.173.141 (dois milhões cento e setenta e três 

mil cento e quarenta e um) habitantes. Deste total, 1.302.001 (um milhão trezentos e dois mil e 

um) residem em Goiânia (59,91%) e 455.657 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos 

e cinquenta e sete) em Anápolis (20,97%), configurando estes municípios como os mais 

populosos.  

Dentre as regiões de planejamento já analisadas, esta é a que apresenta uma 

menor vocação para a pecuária. Em 2015, o efetivo do rebanho bovino foi de 742.244 

(setecentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e quatro) cabeças, sendo Bela Vista de 

Goiás o principal município produtor, contribuindo com 19,54% neste mesmo período. De 1998 

a 2015 a produção total tem variado, com uma média de 706.698 (setecentos e seis mil 

seiscentos e noventa e oito) cabeças.  

Bela Vista de Goiás, além de ser o município que possui o maior efetivo do 

rebanho bovino é também o que tem a maior produção de soja e milho. Em 2015, a região 

produziu 60.563 (sessenta mil quinhentos e sessenta e três) toneladas de soja e 113.600 (cento 

e treze mil e seiscentos) toneladas de milho, as menores entre todas as regiões de planejamento 

já citadas acima, com exceção da produção de milho da região Noroeste. Do total de soja 

produzido na região, 37.500 (trinta e sete mil e quinhentas) toneladas vieram deste município, 

ou seja, 61,92% e, em se tratando de milho, a produção foi de 49.000 (quarenta e nove mil) 

toneladas, o que representa 43,13% da produção total.  

Quanto a produção de cana-de-açúcar, no ano de 2015 foi registrada uma 

produção equivalente a 938.525 (novecentos e trinta e oito mil quinhentos e vinte e cinco) 

toneladas, maior do que a região Nordeste e Noroeste, porém menor que o Centro e o Entorno 

do Distrito Federal.  

Diferentemente do que ocorre com a produção de soja e milho, na região 

Metropolitana de Goiânia a produção de cana está concentrada no município de Inhumas, que 

a cada ano vem se expandindo. De 2000 a 2015, a produção foi 2,73 vezes maior, enquanto 
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neste ano o total produzido em Inhumas foi de 710.500 (setecentos e dez mil e quinhentos), 

naquele foi de 260.000 (duzentos e sessenta mil) toneladas. Somente este município contribui 

75,70% com a produção total da região.  

Diante desses dados, verifica-se que a região Metropolitana de Goiânia apresenta 

uma dinâmica diferente as outras regiões, vez que a produção agropecuária não é tão expressiva. 

Embora haja um crescimento no cultivo de soja, milho e cana, o que predomina nesta região 

são as indústrias de bens e serviços ligadas a distintas atividades, com uma diversificação no 

ramo de alimentos, além dos segmentos da cadeia automobilística, do aço e dos derivados da 

cana-de-açúcar (IPEA, 2015).  

 

3.2.1.8 Sudoeste Goiano 

  Comparando as regiões de planejamento já citadas acima, o Sudeste Goiano é a 

que possui a maior extensão terriotorial, com uma área equivalente a 61.501,88 (sessenta e um 

mil quinhentos e um e oitenta e oito) km². Os maiores municípios são Mineiros com 9.060,091 

(nove mil e sessenta zero noventa e um) km², Rio Verde com 8.379,661 (oito mil trezentos e 

setenta e nove seiscentos e sessenta e um) km² e Jataí com 7.174,220 (sete mil cento e setenta 

e quatro e vinte e dois) km². Somente estes municípios representam 40,02% da área total.  

  A quantidade de habitantes que residem nesta região é 553.900 (cento e 

cinquenta e três mil e novecentos), deste total, somente no município de Rio Verde há 176.424 

(cento e setenta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro) habitantes, ou seja, 31,85%. Em Jataí, 

o terceiro maior município em área e o segundo mais populoso, há 88.006 (oitenta e oito mil e 

seis) habitantes, com percentagem de 15,89%.  

  Com exceção do Oeste e do Norte Goiano, o Sudoeste é a região de planejamento 

que possui o terceiro maior efetivo do rebanho bovino. Em 2015 o total foi de 3.078.500 (três 

milhões e setenta e oito mil e quinhentas) cabeças. Porém, diferentemente do que acontece 

naquelas regiões, nesta, entre 1998 e 2015 a quantidade de gado tem diminuído, com uma 

diferença de 423.699 (quatrocentos e vinte e três mil seiscentos e noventa e nove) cabeças. De 

todos os municípios do Sudeste, Mineiros, Rio Verde e Jataí, foram os quais fecharam o ano de 

2015 com uma maior quantidade de cabeças de gado, de 342.500 (trezentos e quarenta e dois 

mil e quinhentos), 328.000 (trezentos e vinte e oito mil) e 288.300 (duzentos e oitenta e oito 

mil e trezentos), respectivamente.  

  Ao contrário do que vem acontecendo com o efetivo do rebanho bovino, em se 

tratando da produção de soja, milho e cana-de-açúcar, a cada ano, a quantidade produzida vem 
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crescendo significativamente, principalmente desta última. Em 2015, a produção de soja foi 

1,43 vezes maior que em 2000, a de milho 3,57 e a da cana de 8,16 vezes.  

  Jataí e Rio Verde são os municípios que mais contribuem na produção de soja e 

de milho. Quanto a soja, a quantidade total produzida, em 2015, foi de 3.115.643 (três milhões 

cento e quinze mil seiscentos e quarenta e três) toneladas, sendo que, deste total, estes dois 

municípios foram responsáveis por 50,77% da produção. Já, quanto a produção de milho, neste 

mesmo ano, a região produziu 5.735.007 (cinco milhões setecentos e trinta e cinco mil e sete) 

toneladas. Desta produção, 1.593.000 (um milhão quinhentos e noventa e três mil) vieram de 

Jataí e, 1.512.900 (um milhão quinhentos e doze mil e novecentos) toneladas de Rio Verde. 

Juntos, esses dois municípios, produziram, em 2015, 54,16% da quantidade total de milho 

produzido no Sudoeste Goiano. 

No que diz respeito a produção de cana-de-açúcar, Quirinópolis é município da 

região que apresenta uma maior quantidade produzida, apresentando um processo vigoroso de 

expansão desde 2006, a partir da instalação das agroindústrias de cana no município. Desta data 

até 2015, a média de produção foi de 3.681.239 (três milhões seiscentos e oitenta e um mil 

duzentos e trinta e nove) toneladas. De 2006 a 2015, as maiores produções alcançadas foram 

em 2014 e 2015, com 6.771.809 (seis milhões setecentos e setenta e um mil oitocentos e nove) 

e 6.758.505 (seis milhões setecentos e cinquenta e oito mil quinhentos e cinco) toneladas, 

respectivamente.  

Desta forma, observa-se que a região Sudoeste, embora tenha o terceiro maior 

efetivo do rebanho bovino, dentre as regiões já analisadas, a cada ano, o número de cabeças de 

gado vem diminuindo e, consequentemente, há uma expansão significativa de produção 

agrícola, com as culturas de soja, milho e cana-de-açúcar.  

De acordo com Coelho, Silva e Wander (2011), o fortalecimento do setor 

agrícola baseado na produção em larga escala, especificamente no Sudoeste Goiano, é fruto da 

modernização conservadora que se manifesta intensivamente a partir da década de 1970, 

proporcionando a integração da agricultura com a indústria e estabelecendo as bases para o 

fortalecimento do agronegócio, em um processo de reorganização do espaço rural com a 

desterritorialização do camponês e seu modo de produção.  

 

3.2.1.9 Sul Goiano 

  Com a mesma quantidade de municípios que o Norte Goiano, o Sul Goiano tem 

uma área equivalente a 25.096,02 (vinte e cinco mil e noventa e seis zero dois) km², sendo 

Morrinhos o maior município da região, com uma extensão territorial de 2.846,199 (dois mil 
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oitocentos e quarenta e seis cento e noventa e nove) km², seguido de Goiatuba e Itumbiara, com 

2.470,347 (dois mil quatrocentos e setenta trezentos e quarenta e sete) e 2.464,510 (dois mil 

quatrocentos e sessenta e quatro quinhentos e dez) km², respectivamente.  

  Desses municípios, Itumbiara é o qual concentra a maior parte da população com 

92.883 (noventa e dois mil oitocentos e oitenta e três) habitantes. Caldas Novas, embora não 

esteja entre os municípios de maior extensão territorial da região, é o segundo mais populoso 

com 70.473 (setenta mil quatrocentos e setenta e três) habitantes. Somente esses dois 

municípios juntos representam 40,71% do total da região (401.213 habitantes) (quatrocentos e 

um mil duzentos e treze).   

  Quanto ao tipo de produção desenvolvido no Sul Goiano, no ano de 2015 o 

efetivo do rebanho bovino foi de 1.869.298 (um milhão oitocentos e sessenta e nove mil 

duzentos e noventa e oito) cabeças, inferior a 1998, em que a quantidade de gado era de 

1.904.864 (um milhão novecentos e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro).  

De 1998 a 2015, todos os municípios têm contribuído para o desenvolvimento 

da pecuária nesta região, porém em todos estes anos, a produção tem se concentrado nos 

municípios de Morrinhos e Piracanjuba. Dentre as regiões já analisadas, o Sul Goiano é a quarta 

região que mais possui cabeças de gado, ficando atrás somente do Norte, Oeste e Sudoeste.  

   Além da participação de todos os municípios na pecuária, quanto a produção de 

soja, em 2013, 2014 e 2015 todos os municípios do Sul Goiano desenvolveram esta cultura. A 

quantidade produzida em 2015 foi de 1.187.739 (um milhão cento e oitenta e sete mil setecentos 

e trinta e nove) toneladas, 1,59 vezes maior que em 2000.  

Ao comparar a produção de 2000 e 2015, embora indique um aumento, ao longo 

deste período a produção de soja tem variado, com uma média de 1.077.576 (um milhão e 

setenta e sete mil quinhentos e setenta e seis) toneladas. Os principais municípios produtores 

de soja são Goiatuba, Piracanjuba e Bom Jesus de Goiás, que no ano de 2015, juntos produziram 

486.900 (quatrocentos e oitenta e seis mil e novecentas) toneladas, 40,99% da produção total 

da região.  

Quanto a lavoura de milho, assim como ocorre com a produção de gado e de 

soja, todos os munícipios do Sul Goiano têm desenvolvido esta lavoura. De 2000 a 2015, houve 

uma variação na quantidade produzida, com uma média de 424.169 (quatrocentos e vinte e 

quatro mil cento e sessenta e nove) toneladas. A maior produção registrada foi em 2001, com 

611.792 (seiscentos e onze mil setecentos e noventa e duas) toneladas e, a menor, em 2003 com 

286.538 (duzentos e oitenta e seis mil quinhentos e trinta e oito). Além de serem os maiores 
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produtores de soja, Piracanjuba e Bom Jesus de Goiás também são os municípios que mais 

produzem milho.  

Diferentemente do que ocorre com produção de gado, de soja e milho, na cana-

de-açúcar, dos 26 (vinte e seis) municípios da região, em 7 (sete) deles não foi registrado 

nenhuma produção no período de 2000 a 2015. Porém, mesmo sem a participação desses 

municípios, a produção desta lavoura tem crescido consideravelmente, sendo que em 2015, a 

quantidade produzida foi 17,25 vezes maior que em 2000.  

Os dois principais municípios produtores de cana no Sul Goiano é Itumbiara e 

Goiatuba. Em 2015, a produção total da região foi de 20.852.030 (vinte milhões oitocentos e 

cinquenta e dois mil e trinta) toneladas, abaixo somente do Sudoeste Goiano. Desse total, estes 

dois municípios produziram juntos 7.761.548 (sete milhões setecentos e sessenta e um mil 

quinhentos e quarenta e oito) toneladas, o que representa 37,22%.  

Esses dados mostram que, assim como ocorre com o Sudoeste Goiano, há uma 

queda no efetivo do rebanho bovino, porém, quanto a produção de soja e milho a quantidade 

produzida tem variado no período entre 2000 e 2015. Já na lavoura de cana-de-açúcar, houve 

uma expansão significante, com o propósito de atender as agroindústrias canavieiras, 

localizadas em Itumbiara e Goiatuba. Assim, observa-se que a cada ano, a cana-de-açúcar está 

incorporando novas áreas ao processo produtivo, alterando a estrutura agrária, por meio da 

produção de monocultura, e deixando parcela da população marginalizada desse processo. 

 

3.2.1.10 Sudeste Goiano 

Por fim, o Sudeste Goiano, com uma área territorial um pouco maior que o Sul, 

tem 25.186,24 (vinte e cinco mil cento e oitenta e seis e vinte quatro) km². O maior município 

é Ipameri com 4.368,991 (quatro mil trezentos e sessenta e oito novecentos e noventa e um) 

km², seguido de Catalão com 3.821,463 (três mil oitocentos e vinte e um quatrocentos e sessenta 

e três) e Campo Alegre de Goiás com 2.462,993 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois 

novecentos e noventa e três) km². 

Com uma população superior ao Noroeste e Nordeste Goiano, no Sudeste 

residem 248.372 (duzentos e quarento e oito mil trezentos e setenta e dois) habitantes. Embora 

Ipameri possua a maior extensão territorial de toda a região, é em Catalão, o segundo maior 

município, em que concentra a maior parte da população, o equivalente a 86.647 (oitenta e seis 

mil seiscentos e quarenta e sete) habitantes, ou seja, 34,88% do total. O segundo munciípio em 

que há uma maior concentração populacional é Pires do Rio com 28.762 (vinte e oito mil 

setecentos e sessenta e dois) residentes.  
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Ipameri, além de ser o município que possui a maior área territorial, é que 

apresenta um maior efetivo do rebanho bovino. Em 2015, a produção total da região foi de 

1.603.500 (um milhão seiscentos e três mil e quinhentas) cabeças de gado, sendo que, desse 

total, 209.500 (duzentos e nove mil e quinhentos) vieram deste município. Ao comprar o 

número de gado em 2015 e em 2000, observa-se que a quantidade produzida em 2015 foi 1,48 

vezes maior que em 2000. Durante todo este período, a cada ano, houve um crescimento.   

Dentre as lavouras de soja, milho e cana-de-açúcar, em 2015, a que apresentou 

uma maior quantidade produzida foi a primeira, com 1.262.360 (um milhão duzentos e sessenta 

e dois mil trezentos e sessenta) toneladas. O principal município produtor de soja é Catalão, 

seguido de Ipameri. De 2000 a 2015, a produção de soja só tem crescido nesta região, em 2000 

a quantidade produzida era 570.288 (quinhentos e setenta mil duzentos e oitenta e oito) 

toneladas. Já em 2008, 1.128.082 (um milhão cento e vinte e oito mil e oitenta e dois).  

Produzido por todos os municípios do Sudeste Goiano, a quantidade produzida 

de milho vem crescendo neste mesmo período, assim como ocorre com o cultivo da soja. 

Enquanto em 2000, o total produzido foi de 298.008 (duzentos e noventa e oito mil e oito) 

toneladas, em 2015 a produção chegou em 768.134 (setecentos e sessenta e oito mil cento e 

trinta e quatro), ou seja, foi 2,58 vezes maior. Os principais produtores de milho são os 

municípios de Silvânia, Ipameri e Catalão.  

Em se tratando da produção de cana-de-açúcar, a quantidade produzida também 

cresceu entre 2000 e 2015. Neste ano a produção foi 2,66 vezes maior que aquele. O município 

que mais cultiva esta lavoura é Ipameri, sendo que em 2015 ele foi resposeável por 78,83% da 

produção total da região. Em outros municípios a produção é insignificante e, em outros não 

há.  

Desta forma, observa-se que grande parte da produção agrícola e da pecuária 

concentra-se no município de Ipameri, que para Silva e Mendonça (2012) contribuem na 

transformação do espaço urbano e rural. Desse modo, no espaço rural, pequenas e médias 

lavouras de alimentos, pastagens e vegetação nativa vão cedendo lugar às grandes lavouras de 

commodities, aumentando a concentração fundiária, alterando as relações de trabalho e o uso 

do solo. 

 

3.2.2 A territorialização do agronegócio como fator impeditivo para a territorialização dos 

assentamentos rurais  

  A criação dos assentamentos rurais tem origem na luta pela terra. É por meio das 

ocupações e dos acampamentos que os camponeses reivindicam a desapropriação de áreas que 
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não tem cumprido com a sua função social. O acesso à terra faz parte de um processo de disputa 

territorial, na qual a grande propriedade cede lugar à agricultura camponesa elucidando o caráter 

territorial da reforma agrária (COCA e FERNANDES, 2013). 

  No estado de Goiás, os conflitos por terra, envolvendo como categoria que sofreu 

a ação os assentados e sem-terra e, como categoria que causou a ação os fazendeiros, políticos 

e o judiciário, tem ocorrido principalmente na região Sudoeste. De acordo com a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) (2016), nos anos 2013/2014/2015, dos 21 (vinte e um) conflitos, 09 

(nove) ocorreram no Sudoeste, 06 (seis) no Entorno do Distrito Federal, 02 no Sudeste e Oeste 

e 01 no Norte e Noroeste.  

  Embora a disputa por terra prevaleça no Sudoeste, considerando todos os 

assentamentos criados no estado de Goiás, a maior parte concentra-se no Norte Goiano, com 

93 (noventa e três), representando 22,20% do total. Em segunda posição encontra-se o Oeste 

Goiano, com 72 (setenta e dois), numa percentagem de 17,20%; seguido do Entorno do Distrito 

Federal, com 60 (sessenta), simbolizando 14,40%; da região Nordeste, com 59, o que significa 

14,10% do total; e da região Noroeste, com 55 dos 419 (cinquenta e nove) assentamentos, 

representando 13,20%. As regiões de planejamento Sudoeste, Centro, Sul, Metropolitana de 

Goiânia e Sudeste, juntas, totalizam 79 (setenta e nove) assentamentos, com percentagens de 

10,75%, 5,01%, 1,90%, 1% e 0,24%, respectivamente, indicando uma menor 

representatividade. 

   Assim, esses dados mostram que o processo de organização dos movimentos 

sociais de luta pela terra, não tem sido determinante na territorialização dos assentamentos, vez 

que o conflito se dá em determinada região e os assentamentos são criados em outra, como 

consequência, há áreas praticamente vazias, com um número insignificante de projetos de 

assentamentos rurais e uma concentração em determinadas regiões.  

Segundo Coca e Fernandes (2.013), com a criação dos assentamentos rurais em 

um lugar, novas relações sociais passam a ser ali desenvolvidas e passam a representar uma 

ameaça ao latifúndio e ao agronegócio. Talvez seja por isso que os assentamentos são 

constituídos nos lugares onde o latifúndio é ainda mais improdutivo e menos cumpre a função 

social da terra, mesmo porque nesses lugares a desapropriação pode ser mais fácil e mais barata. 

A territorialização da reforma agrária no estado de Goiás, de acordo com Maia, Fideles e 

Medina (2.016), pode ser aferida considerando-se o tipo de produção desenvolvido nas diversas 

regiões do Estado.  

Analisando apenas os municípios do estado de Goiás, abrangidos pela 

Superintendência Regional de Goiás SR (04) e a Superintendência Regional Distrito Federal e 
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Entorno SR (28), o total de projetos de assentamentos rurais constituídos é 419 (quatrocentos e 

dezenove), no período de outubro de 1986 a julho de 2015, beneficiando 21.938 (vinte e um 

mil novecentos e trinta e oito) famílias, distribuídas em uma área equivalente a 1.078.515,18 

(um milhão setenta e oito mil quinhentos e quinze e dezoito) hectares. 

De acordo com o Quadro 07, é possível verificar que o Oeste e o Norte Goiano 

são as regiões que possuem os maiores rebanhos bovinos, estando, respectivamente em 1° e 2° 

lugar, bem como as maiores quantidades de assentamentos rurais, estando em 2° e 1° lugar 

respectivamente. Embora o Sudoeste seja a terceira região que mais cria cabeças de gado e seu 

rebanho venha diminuindo, a quantidade de assentamentos nele é, aproximadamente, 2,07 

vezes menor que a do Norte. No ranking das regiões de planejamento do estado de Goiás, 

quanto à quantidade de assentamentos, o Sudoeste está em 6º lugar e está em 3º lugar a região 

(entorno do DF) que tem o 8° rebanho. Quanto ao tamanho da área, o Oeste é o 3º maior, o 

Norte é o 2° e o Sudeste é o 1°. 

 

Região de Planejamento Área (km²) População 

(habitantes) 

Efetivo de Bovino 

(cabeças) 

Lavoura 

(toneladas) 

Assentamentos 

(unidade) 

Centro Goiano 18.536,04 622.541 1.450.497 6.208.613 21 

Entorno do Distrito Federal 35.949,22 1.047.266 1.293.142 2.102.125 61 

Metropolitana de Goiânia 7.336,56 2.173.141 706.698 837.370 4 

Nordeste Goiano  38.726,22 169.995 1.108.873 237.465 59 

Noroeste Goiano 15.536,81 140.900 1.319.310 997.738 55 

Norte Goiano 59.553,70 308.127 3.601.938 393.855 93 

Oeste Goiano 52.687,70 338.333 4.360.212 3.432.381 72 

Sudeste Goiano 25.186,24 248.372 1.362.860 1.829.119 1 

Sudoeste Goiano 61.501,88 553.900 3.371.535 41.656.300 45 

Sul Goiano 25.096,02 401.213 1.868.157 10.455.435 8 

Total  340.110,39 6.003.788 20.443.222 68.150.401 419 

Quadro 7. Relação da área, da população, das médias do efetivo do rebanho bovino e da lavoura e a quantidade 

de assentamentos em Goiás 
Fonte: IBGE (2016b) e INCRA (2016d) 

Elaborado: pela autora, 2017.  

 

Conforme Maia, Fideles e Medina (2.016, p.169), o fato de que as duas regiões 

que têm a maior quantidade de assentamentos, tem também os dois maiores rebanhos bovinos 

e estejam entre os três com maiores áreas, pode estar associado à forma pela qual a reforma 

agrária vem sendo realizada desde a promulgação da Constituição Federal de 1.988, com a 

desapropriação apenas das terras que não cumprem a função social da propriedade, uma vez 
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que “as regiões de ocupação mais tradicional da terra, principalmente relacionadas à pecuária 

extensiva [...] concentrariam a maioria das propriedades não cumpridoras da função social 

produtiva”.  

Em se tratando de produção agrícola, as regiões Norte e Nordeste são as que 

possuem as menores produções do estado, juntas respondem por um percentual de apenas 

0,92%. Como é nestas regiões que há uma concentração maior dos assentamentos rurais, o 

Norte com 93 (noventa e três) e o Nordeste com 59 (cinquenta e nove), ou seja, 36,28% do total 

e suas áreas estejam entre as quatro maiores, pode-se dizer que a produção agrícola não é 

influenciada pelos acampamentos. Enquanto que, no Sudoeste e no Sul Goiano a quantidade 

total produzida é de 76,46% de toda a produção do estado e a quantidade de assentamentos 

representa apenas 12,64%. 

O Centro Goiano, o Oeste Goiano e o Entorno do Distrito Federal, são a terceira, 

a quarta e a quinta regiões de planejamento que apresentam uma maior quantidade de soja, 

milho e cana-de-açúcar produzidas, respectivamente. A média total de produção dessas 

culturas, de 2000 a 2015, foi de 6.208.613 (seis milhões duzentos e oito mil seiscentos e treze) 

toneladas no Centro, de 3.432.381 (três milhões quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e 

oitenta e um) no Oeste e de 2.102.125 (dois milhões cento e dois mil cento e vinte e cinco) 

toneladas no Entorno do Distrito Federal, representando juntas 17,23% de todo o estado. 

Estas são as únicas regiões que, embora seja forte a presença do agronegócio, 

contam também com uma quantidade significativa de assentamentos rurais. Dentre essas 

regiões, no Oeste Goiano há 72 (setenta e dois), seguido do Entorno do Distrito Federal com 61 

(sessenta e um) e, no Centro com 21 (vinte e um) assentamentos. No entanto, esses 

assentamentos pouco impactam nas regiões em que o agronegócio se destaca, uma vez que estes 

encontram-se concentrados em apenas alguns municípios, como Vila Propício no Centro, 

Doverlândia no Oeste e Formosa no Entorno do Distrito Federal.  

Além dos assentamentos estarem localizados em determinados municípios nas 

regiões onde o agronegócio é expressivo, verifica-se que a área reformada é bem menor que 

naquelas regiões em que o agronegócio não é significativo. Nestas, os assentamentos possuem 

uma maior área territorial e, consequentemente, uma maior quantidade de famílias assentadas. 

 O maior assentamento rural criado no estado de Goiás encontra-se localizado 

no Norte Goiano, com uma área equivalente a 46.742 (quarenta e seis mil setecentos e quarenta 

e dois) hectares, representando 4,3% da área total reformada. O segundo está situado no Oeste, 

com 39.560 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta), o terceiro no Norte Goiano, com 19.547 

(dezenove mil quinhentos e quarenta e sete) e, o quarto e o quinto no Nordeste Goiano, com 
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19.166 (dezenove mil cento e sessenta e seis) e 13.884 (treze mil oitocentos e oitenta e quatro) 

hectares, respectivamente. No Sudoeste Goiano, região com alta produção de commodities, o 

maior assentamento possui apenas 5.977,7631 (cinco mil cento e setenta e oito) hectares, 7,82 

vezes menor que o maior assentamento do estado.  

Embora no Oeste Goiano esteja o segundo maior assentamento de Goiás, ele 

encontra-se localizado no município de Baliza, onde não houve registros de produção de cana-

de-açúcar entre 2000 e 2015. Quanto à produção de soja e milho, neste mesmo período, a 

quantidade produzida é irrelevante. O cultivo destas três culturas está concentrado apenas em 

Paraúna, município que representa o agronegócio da região. Segundo Maia, Fideles e Medina 

(2016, p.197), isso “demonstra que, por mais que a região sofra o impacto da reforma agrária, 

esta se concentra em alguns poucos municípios de uma região que carrega profundas diferenças 

internas de organização e ocupação”, que são determinadas pela dicotomia entre o agronegócio 

e a agricultura tradicional.  

À medida que o capitalismo se amplia em determinado território, tornam-se 

necessários mais investimentos, do setor público e privado, na região, com o objetivo de 

impulsionar o desenvolvimento agrícola e os diferentes setores econômicos (comércio, 

indústria e serviços) gerando riquezas e, consequentemente, contribuindo para um 

desenvolvimento social. Em contrapartida, nas regiões onde a força do agronegócio não é 

determinante, poucos são os investimentos recebidos, tornando essas regiões mais carentes e 

restringindo o acesso da população a determinados bens e serviços. 

Outro fato preponderante é que, mesmo que a produção agropecuária e a 

implementação dos assentamentos rurais sejam desiguais entre as diversas regiões de 

planejamento do estado de Goiás, o agronegócio tem expandido a sua territorialização a cada 

ano, como nas regiões Norte e Nordeste. Silva (2015), considera essas regiões como “exército 

de lugares de reserva para o agronegócio”, onde aos poucos vão sendo apropriadas e inseridas 

no circuito de produção do capitalista, transformando a base produtiva da agricultura 

tradicional. 

Esse modelo de agricultura capitalista tem expulsado o campesinato e 

concentrado a terra porque, grandes proprietários e empresas rurais ali se territorializam 

orientados para a produção de monoculturas. Destarte, a miséria, pobreza, violência, expulsão 

dos camponeses do campo, degradação ambiental e o fim da diversidade agrícola são 

consequências do agronegócio (ROOS, 2012, p. 04). Neste raciocínio, a chegada do 

agronegócio em determinada região gera mudanças no uso da terra, responsável por 
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desestruturar a pequena produção, comprometendo a reprodução econômica e social dos 

assentados.  

Assim, no estado de Goiás, a função social da propriedade rural não tem sido um 

limitador do agronegócio, uma vez a cada ano, a lógica capitalista tem-se expandido no campo 

e, naquelas regiões onde predomina o cultivo de grãos, a reforma agrária foi pouco impactante, 

isso porque a agricultura capitalista, tem procurado representar a imagem da produtividade, 

desse modo, o espaço torna-se produtivo por excelência, não podendo ser desapropriado para 

fins de reforma agrária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Com a ampliação do agronegócio no meio rural brasileiro, através da 

modernização da agricultura, a produção e a produtividade agrícolas têm crescido 

significativamente, gerando lucros e contribuindo com o desenvolvimento do país. Porém, todo 

este avanço não apresentou qualquer mudança substancial na estrutura fundiária, pelo contrário, 

tem mantido a concentração de terra e de renda, dando continuidade ao modelo econômico 

implementado no Brasil com a chegada dos portugueses.  

  Além de concentrar terra e renda, este modelo de desenvolvimento agropecuário 

implementado no Brasil a partir da década de 1960, tem limitado outras formas de produção, 

impedido o progresso de grande parte de agricultores que foram marginalizados e, até mesmo, 

expulsos, por este processo.  

  Dessa forma, a reforma agrária assume um importante papel político: alternativa 

ao modelo dominante, a partir de uma nova estrutura fundiária, por meio da desconcentração 

da terra, e em novos moldes produtivos, por meio de uma produção sustentável, que favoreça o 

bem-estar da coletividade. 

  Para que a reforma agrária seja eficiente, garantido às famílias assentadas o pleno 

desenvolvimento social e econômico e ambiental, é necessário a implementação de ações 

governamentais, instituídas através das políticas públicas. Viu-se que estas políticas estão 

relacionadas desde incentivos voltados à produção agropecuária, até, a geração de 

infraestrutura.   

O Pronaf tem sido a principal política instituída pelo governo federal e de acesso 

aos assentados. A cada ano, em Goiás, a quantidade de contratos celebrados e o valor aplicado 

pelas famílias beneficiárias da reforma agrária vêm crescendo, o que significa que a distribuição 

de recursos não está concentrada nas mãos de poucos camponeses.  

Porém, embora que, as famílias já assentadas contem com esta linha de crédito, 

a pesquisa revela que de 1970 a 2006, a concentração fundiária no estado de Goiás ainda 

permanece, por meio das contradições existentes entre o número de propriedades agropecuárias 

e a área correspondente, bloqueando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do meio 

rural.  

Com uma estrutura fundiária altamente concentrada, observa-se que a reforma 

agrária realizada em Goiás, não tem sido eficiente, uma vez, tendo como um de seus propósitos 

a desconcentração e democratização da terra, as grandes propriedades rurais continuam 
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concentradas nas mãos de poucos proprietários e, grande parte dos agricultores, estão 

submetidos a áreas bem menores, não havendo alterações no uso e posse da terra.   

Além de existir uma concentração de fundiária, as desapropriações dos imóveis 

rurais têm-se dado exclusivamente em observância ao requisito produtivo da função social da 

propriedade, numa visão estritamente economicista.  

Em Goiás, os fatores sociais e ambientais não têm sido levados em consideração 

para fins de reforma agrária, o que indica não há uma fiscalização por parte do Incra suficiente, 

capaz de alterar a estrutura fundiária e efetivar a reforma agrária.  

Desta forma, percebe-se que a reforma agrária tem sido conduzida e limitada por 

fatores de ordem econômica e política, que se dá pelo modelo de desenvolvimento 

predominante no meio rural brasileiro: o agronegócio. O tipo de produção desenvolvida em 

cada região de planejamento tem sido determinante na criação dos assentamentos em Goiás.  

A pesquisa permitiu verificar que os assentamentos do estado estão concentrados 

nas regiões em que o agronegócio é inexpressível. Embora o conflito por terra se dê 

principalmente no Sudeste Goiano, região inserida na lógica de produção capitalista, a maioria 

das famílias assentadas encontram-se localizadas nas regiões menos desenvolvidas. Ademais, 

quando a aquisição dos imóveis rurais para fins de reforma agrária se dá pela compra e venda, 

o Incra tem priorizado a região que apresenta o segundo menor IDHM do estado.  

Um outro aspecto que não se pode deixar de considerar é o avanço da produção 

de commodities nas regiões em que há um maior número de assentamentos, porém em que a 

lógica do agronegócio é incipiente, não encontra-se consolidada, como no Sudoeste. Com o 

cultivo de soja, milho e cana-de-açúcar no território onde predomina a agricultura tradicional, 

a lógica camponesa, aos poucos, vem sendo desarticulada, alterando as relações de trabalho e 

o uso do solo.  

Com o passar do tempo, caso este processo se intensifique, como não há uma 

fiscalização por parte do poder público eficiente em desapropriar os imóveis rurais que não 

cumpram com as outras condicionantes da função social da propriedade, salvo a econômica, a 

tendência é que não haja mais a reforma agrária, vez que o aspecto produtivo ocultaria as 

desigualdades existentes no campo brasileiro, através de um desenvolvimento agropecuário 

homogêneo, desconsiderando a heterogeneidade social e produtiva do meio rural.   

Neste processo, enquanto há uma expansão do território do agronegócio, cujos 

indicadores evidenciam uma produção e produtividade baseada na ampliação do capital e na 

concentração de terras, o território camponês vem sendo determinado pela lógica capitalista de 

produção, fazendo com que grande parte dos assentados não consigam acessar determinados 
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bens e serviços, uma vez que encontra-se localizados em áreas menos desenvolvidas, 

impedindo, por hipótese, que as famílias assentadas tenham um aproveitamento racional e 

adequado da terra, utilizem adequadamente os recursos naturais disponíveis e preservem o meio 

ambiente, observem os dispositivos que regulam as relações de trabalho e tenham uma 

exploração que favoreça o bem-estar de todos, ou seja, que desenvolvam sustentavelmente.  

Esta análise permitiu verificar como a reforma agrária vem sendo conduzida e 

realizada no estado de Goiás, porém, apresentou limitações por se embasar em dados genéricos, 

uma vez que estes podem não refletir a realidade de determinados assentamentos. Desse modo, 

esse fator limitante direciona para o desenvolvimento de uma pesquisa com a utilização de 

mecanismos apropriados, quer por meio da aplicação do mesmo instrumento utilizado pelo 

Incra (GUT e GEE) na verificação do fator produtivo da função social da propriedade rural, 

quer através de outros parâmetros, mais atualizados.  

Além disso, os resultados aqui obtidos mostram que a reforma agrária tem sido 

limitada por diversos fatores, neste sentido cabe levantar se os instrumentos da reforma agrária 

estariam defasados ou não, sendo de interesse investigar os limites ao direito de propriedade 

dos assentados, a possibilidade de celebração de contratos agrários e a implementação/ acesso 

dos assentados as políticas públicas. Assim, dadas as limitações apresentadas, sugere-se 

continuidade em futuras publicações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

REFERÊNCIAS  

ALFONSIN, Jacques Távora. A Função Social da Cidade e da Propriedade Urbana Como 

Propriedades de Funções. In: Direito à Moradia e Segurança da Posse no Estatuto da Cidade: 

Diretrizes, Instrumentos e Processos de Gestão. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2.006.  

ASSIS, Renato Linhares de. Desenvolvimento Rural Sustentável no BRASIL: Perspectivas 

a Partir da Integração de Ações Públicas e Privadas com Base na Agroecologia. Econ. Apl, vol. 

10, n°.1, Ribeirão Preto Jan./Mar. 2.006.  

 

BARROS, Ricardo Maravalhas de Carvalho. A Função Social da Propriedade Rural Como 

Vetora da Promoção da Dignidade do Trabalho Humano no Campo. Dissertação 

apresentada ao Programa de Mestrado em Direito da Universidade de Marília. Marília, 2.008. 

 

BATISTA, Ieda Hortêncio; ALBUQUERQUE, Carlossandro Carvalho de. Desenvolvimento 

Sustentável: Novos Rumos Para A Humanidade. Revista Eletrônica Aboré  Publicação da 

Escola Superior de Artes e Turismo - Edição 03/2007 ISSN 1980-6930 

 

BCB. Banco Central do Brasil. FAQ - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – Pronaf, 2016. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/PRONAF.asp. Acessado em: 27/12/2016.  

 

BERGAMASCO, Sônia Maria Pessoa Pereira. A Realidade dos Assentamentos por Detrás 

dos Números. Revista Estudos Avançados 11 (31), 1.997. 

 

BERGAMASCO, Sônia Maria Pessoa Pereira; NORDER, Luiz Antônio Cabello. O Que São 

Assentamentos Rurais? São Paulo, Brasiliense, 1996. 

 

BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 11º ed. São Paulo: Saraiva, 

1998. 

 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal, 1.988. 

 

BRASIL. Decreto nº 433 de 24/01/1992. Publicado no Diário Oficial da União em 27 jan 

1.992. 

 

BRASIL. Decreto Nº 8.256, de 26 de maio de 2.014. Diário Oficial da União, Seção 1, 

27/5/2.014, p. 4. 

 

BRASIL. Instrução Normativa nº 15, de 30 de março de 2004. Diário Oficial da União, nº 

93, 15 de março de 2.004, Seção 01, p. 92.  

 

BRASIL. Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1.964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá 

outras providências. 

 

BRASIL. Lei Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991. Dispõe sobre a política agrícola. 

 

BRASIL. LEI Nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos 

dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da 

Constituição Federal. 

https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/PRONAF.asp
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.256-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.171-1991?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.629-1993?OpenDocument


90 
 

 

BRASIL. Norma de Execução nº 33, de 14 de julho de 2003. Diário Oficial da União, Seção 

01, nº 140, de 23 de julho de 2003, p. 62. 

BRASIL. Norma de Execução nº 69, de 12 de março de 2008. Diário Oficial da União, nº 50, 

de 13 de março de 2.008, Seção 01, p. 93.  

 

BUAINAIN, Antônio Márcio. Luta pela Terra, Reforma Agrária e Gestão de Conflitos no 

Brasil. Editora Unicamp, 2.008.  

 

CALAÇA, Manoel. A Expansão do Agronegócio em Goiás e a Subordinação do 

Campesinato. VII Congresso Brasileiro de Geógrafos, 2.014.  

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. DIREITO CONSTITUCIONAL. 6ª. ed. revista. 

Livraria Almedina. Coimbra, 1.993.  

 

CARVALHO, Édson Ferreira de. Manual Didático de Direito Agrário. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 

2.012.  

 

CARVALHO, Horácio Martins de. A Contrareforma Agrária e o Aumento das 

Desigualdades Sociais no Campo. In: Questão Agrária e Desigualdades no Brasil. Ano 35, 

vol. 01, nº 02. ABRA, 2.014.  

 

CARVALHO, Simone Pereira de. et al. REFORMA AGRÁRIA: A Realidade de Um 

Assentamento Rural. CAMPO-TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v. 4, n. 8, p. 67-

97, ago. 2.009. 

 

CASTRO, Marcos Pereira. A função social da propriedade como instrumento para o 

desenvolvimento sustentável. In: Revista de Direito Agrário. Ano 20, nº 21, Brasília: INCRA, 

2.007. 

 

CHRISTOFFOLI, Pedro Ivan. Estímulo à cooperação entre os beneficiários da reforma 

agrária. In: Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária – ABRA. Vol. 34 - nº 2 

jul./dez. 2.007. 

 

COCA, Estevan Leopoldo de Freitas e FERNANDES, Bernardo Mançano. Assentamentos 

Rurais: Territórios do Território Cantuquiriguaçu, Estado do Paraná. Revista Digital para 

Estudiantes de Geografía y Ciencias Sociales. Vol. 4, nº 48, 2.013.  

 

COELHO, Regina Oliveira; SILVA, Kalinka Martins da; WANDER, Alcindo Elenor. A 

Importância do Município de Rio Verde na Produção Brasileira de Soja nos anos 2.000. 
Conjuntura Econômica Goiana. nº 18. Outubro/2011. Disponível em: 

http://www.imb.go.gov.br/pub/conj/conj18/artigo08.pdf. Acessado em 02/01/2017.  

 

CORCIOLI, Graciella e CAMARGO, Ricardo de Siqueira. Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). In: Agricultura Familiar em Goiás: lições 

para o assessoramento técnico. 3. ed. rev. e ampl. Goiânia: Editora, UFG, 2.016. 

 

CPT. Disponível em: http://cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/category/36-

conflitos-por-terra-ocorrencias?Itemid=-1. Acessado em: 02/01/2017.  

 



91 
 

DALFOVO, Michael Samir; LANA, Rogério Adilson; SILVEIRA, Amélia. Métodos 

Quantitativos e Qualitativos: Um Resgate Teórico. Revista Interdisciplinar Científica 

Aplicada, Blumenau, v.2, n.4, p.01-13, Sem II. 2.008.  

DELGADO, Guilherme Costa. Questão Agrária Hoje. In: Questão Agrária e Desigualdades 

no Brasil. Vol. 01, nº 02, out./mai. ABRA, 2.014.  

 

DELGADO, Guilherme Costa. Uma proposta para desenvolvimento dos assentamentos. In 

Qual é a Questão Agrária Atual? Vol. 34, nº 2, jul./dez. ABRA, 2.007. 

 

DINIZ, Sabrina; STOREL JÚNIOR, Antônio Oswaldo. Público da Reforma Agrária. In:  

Qual é a Questão Agrária Atual? Vol. 34,  nº 2, jul./dez. ABRA, 2.007. 

 

FARIAS, Marisa de Fátima Lomba de. o cotidiano dos assentamentos de reforma agrária: 

entre o vivido e o concebido in Reforma agrária e desenvolvimento Desafios e rumos da 

política de assentamentos rurais. Brasília: MDA; São Paulo: uniara [co-editor], 2008. 

 

FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão agrária e capitalismo agrário: O Debate 

Paradigmático de Modelos de Desenvolvimento para o Campo. In: Questão Agrária e 

Desigualdades no Brasil. Ano 35: vol. 01. nº 02, ABRA, 2.014.  

 

FERNANDES, Bernardo Mançano. Territórios da questão agrária: Campesinato, Reforma 

Agrária e Agronegócio. Vol. 34, nº 2, jul./dez. ABRA, 2.007. 

 

FIDELES, Júnior Divino. A Justa Indenização nas Desapropriações Agrárias e Como se 

Formam as Superindenizações. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós- Graduação em 

Direito da Universidade Federal de Goiás. Goiás, 2.014.  

 

FROEHLICH, Cristiane. Sustentabilidade: Dimensões e Métodos de Mensuração de 

Resultados. In: DESENVOLVE: Revista de Gestão do Unilasalle. Canoas, v. 3, n. 2, set. 2.014.  

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6ª ed. São Paulo: Editora Atlas 

S.A., 2.008.  

 

GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. RAE – 

Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, 1.995. 

 

GONÇALVES, Albenir Itaboraí Querubini. Estudo Sobre a Função Social Ambiental da  

Propriedade Rural no Ordenamento Jurídico Brasileiro. In: Revista Brasileira de Direito 

do Agronegócio- RBDAgro. Ano 4/5, nº 8, 9 e 10- jan./jul.2.012- jul./dez. 2.012- jan./jun. 

2.013. São Gotardo: MG, 2.015.  

 

HESPANHOL, Antônio Nivaldo. Agricultura, Desenvolvimento e Sustentabilidade. In: 

MARAFON, G. J.; RUA, J.; RIBEIRO, M. (Orgs.). Abordagens teórico-metodológicas em 

geografia agrária. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2.007. 

 

IBGE. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=52&search=goias>. Acessado em 

21/12/2016b.  

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=52&search=goias


92 
 

IBGE. Número de estabelecimentos e Área dos estabelecimentos agropecuários por grupos 

de área total em Goiás- série histórica, 2016a. Disponível em: 

<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2006/segunda-

apuracao#series-temporais>. Acessado em: 20/12/2016.  

 

IDHM. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2.016. Disponível em: 

<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/desenvolvimento_humano/>. Acessado em: 

22/12/2016.  

 

IMB. Economia. 2014a. Disponível em: 

http://www.imb.go.gov.br/pub/Godados/2014/6.0_economia_visao_geral.htm. Acessado em 

02/06/2016.  

 

IMB. Resumo Histórico. 2014b. Disponível em: 

http://www.imb.go.gov.br/pub/godados/2014/resumo_historico.htm. Acessado em 

01/04/2016. Acessado em 02/06/2016. 

 

INCRA. Assentamentos. 2016d. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/assentamento>. 

Acessado em: 23/11/2016.  

 

INCRA. Dados fornecidos via e-mail por Noemir Brito Oliveira, Procurador Regional do Incra 

do Estado de Goiás, 2.016.  

 

INCRA. Números da reforma agrária. 2016c. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/reforma-agraria/questao-agraria/reforma-agraria>. Acessado em: 

23/11/2016.  

 

INCRA. Obtenção de Terras. 2016a. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/Aquisicao_de_terras>. Acessado em: 23/11/2016.  

 

INCRA. Reforma Agrária. 2016b. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/reforma_agraria.>. Acesso em: 23/11/2016.  

 

INCRA. Reforma Agrária. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/reforma_agraria.>. 

Acessado em:  10/01/2017. 

 

IPEA. Governança Metropolitana no Brasil. Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/redeipea/images/pdfs/governanca_metropolitana/150820_74657_relat

orio_analise_rm_Goiania.pdf. Acessado em: 02/01/2017.  

 

LINHARES, Maria Yedda e SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Terra prometida: uma 

história da Questão Agrária no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1.999.   

 

MAIA, Cláudio; FIDELES, Júnior e MEDINA, Gabriel. Reforma Agrária. In: Agricultura 

Familiar em Goiás: lições para o assessoramento técnico. 3. ed. rev. e ampl. Goiânia: Editora 

UFG, 2.016.  

 

MAIA. Cláudio Lopes. Marx e o Marxismo 2013: Marx hoje, 130 anos depois. Universidade 

Federal Fluminense. Niterói- RJ, 2.013.  

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2006/segunda-apuracao#series-temporais
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2006/segunda-apuracao#series-temporais
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/desenvolvimento_humano/
http://www.incra.gov.br/assentamento
http://www.incra.gov.br/reforma-agraria/questao-agraria/reforma-agraria
http://www.incra.gov.br/Aquisicao_de_terras
http://www.incra.gov.br/reforma_agraria


93 
 

 

MAPA. Exportação. Disponível em: www.agricultura.gov.br. Acessado em: 27/07/2016.  

 

MARÉS, Carlos Frederico.  Parte III: A Função Social da Propriedade. 2003. Disponível 

em:<http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/File/LIVRO_REFORMA_AGRARIA_E_MEIO_A 

MBIENTE/PARTE_3_1_CARLOS_MARES.pdf>. Acessado em 29/04/2016.  

 

MARÉS, Carlos Frederico. A Função Social da Terra. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 2.003.  

 

MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 4ª. ed. - Niterói: Impetus, 2.010. 

 

MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 10ª ed, rev. e ampl. São Paulo: 

Atlas, 2.012.  

 

MARQUES, Marta Inês Medeiros. O Conceito de Espaço Rural em Questão. In: Geografia, 

Movimentos Sociais e Teoria. Associação dos Geógrafos Brasileiros: São Paulo, 2.002.  

 

MARTINS, José de Souza. Expropriação e Violência: a questão política no campo. 2. ed. 

São Paulo: Hucitec, 1.982.  

 

MATOS, Patrícia Francisca e PESSÔA, Vera Lúcia Salazar. O Agronegócio no Cerrado do 

Sudeste Goiano: Uma Leitura Sobre Campo Alegre de Goiás, Catalão e Ipameri. Soc. & Nat., 

Uberlândia, ano 24 n. 1, 37-50, jan./abr. 2012 

 

MATTEI, Lauro. Teses Favoráveis e Contrárias à Reforma Agrária Brasileira no Limiar 

do Século XXI. In: Questão Agrária e Desigualdades no Brasil. Ano 35; Vol. 01, nº 02. ABRA, 

2.014.  

 

MDA. Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 2016. 

Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/como-funciona-o-

pronaf. Acessado em 29/12/2016.  

 

MEDEIROS, Leonilde Servolo de. Dimensões da Questão Agrária: Um Olhar a Partir dos 

Assentamentos Rurais. Vol. 34, nº 2, jul./dez. ABRA, 2.007. 

 

MEDINA, Gabriel; CAMARGO, Ricardo e SILVESTRE, Wander. Retrato da Agricultura 

Familiar em GOIÁS: Relevância, Sistemas de Produção e Alternativas para sua Consolidação. 

In: Agricultura Familiar em Goiás: Lições para o Assessoramento Técnico. 3ª ed. rev. e ampl. 

Goiânia: Editora, UFG, 2.016. 

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed. - São Paulo: 

Malheiros Editores, 2.013. 

 

MENEZES, Olindo Herculano de. Perfil da propriedade contemporânea (destaque da 

propriedade fundiária). Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação de 

Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Brasília, 2.009.  

 

MISNEROVICZ, José Valdir. A Territorialização do Capital e os Novos Sujeitos da 

Questão Agrária Brasileira na Contemporaneidade. Dissertação apresentada ao Programa 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/como-funciona-o-pronaf
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/como-funciona-o-pronaf


94 
 

de Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade 

Federal de Goiás. Goiás, 2.015.  

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Modo capitalista de produção, agricultura e reforma 

agrária. São Paulo: FFLCH, 2.007.  

OPITZ, Sílvia Carlinda Barbosa; OPITZ, Oswaldo. Curso completo de direito agrário. São 

Paulo: Saraiva, 2007.  

 

PINTO JÚNIOR, Joaquim Modesto; FARIAS, Valdez Adriani. Função Social da 

propriedade: Dimensões Ambiental e Trabalhista. Brasília: Núcleo de Estudos Agrários e 

Desenvolvimento Rural, 2.005.  

 

PRODANOV, Cléber Cristiano; FREITAS, Ernani César de. Metodologia do Trabalho 

Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. Universidade Feevale. 

Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul – Brasil, 2.013.  

 

ROCHA, Ibraim; TRECCANI, Girolamo Domenico; BENATTI, José Heder et al. Manual de 

direito agrário constitucional: lições de direito agroambiental. Belo Horizonte: Fórum, 

2.010. 

 

ROOS, Djoni. A Disputa pelo Território: Agricultura Camponesa versus Agronegócio nos 

Assentamentos do Centro-Sul Paranaense. XIII Jornada do Trabalho. Presidente Prudente, 

2.012.  

 

SANTOS, Ana Michelle Ferreira Tadeu dos e SOUZA, Francilane Eulália de. Trabalho e 

Agronegócio: Da Dinâmica Territorial da Produção de Cana-De-Açúcar No Município De 

Itaberaí-Go Para A Dinâmica Agrícola Do Estado De Goiás. CAMPO-TERRITÓRIO: 

Revista de Geografia Agrária. V. 8, nº 16, 2.013. 

 

SANTOS, Henrique Faria dos; VALE, Ana Rute do. Modernização da Agricultura e Novas 

Relações Campo-Cidade no Atual Período da Globalização: Algumas Análises a Partir do 

Agronegócio Cafeeiro no Município de Alfenas- MG. 3ª Jornada Científica de Geografia. 

Unifal: Minas Gerais, 2.012.  

 

SANTOS, Luasses Gonçalves dos. Função Social da Propriedade: Retomada Histórica e 

Crítica de Seus Fundamentos Liberais. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Paraná, 2.013. 

 

SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. 7ª. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 2.007.   

 

SILVA, Antônio Sérgio da; SOUZA, José Gilberto de; LEAL, Antônio Cézar. A 

Sustentabilidade e Suas Dimensões Como Fundamento da Qualidade de Vida. 

Departamento de Geografia da FCT/UNESP, Presidente Prudente, n. 12, v.1, jan. a jun. de 

2012, p.22-42. Disponível em: 

<http://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/viewFile/1724/sergiosilva>. 

Acessado em 03/05/2016.  

 

SILVA, Fernando Carlos Alves da. O Agronegócio e a Produção Territorial Recente em 

Goiás (2000-2012). Sociedade e Território. Natal. Vol. 27, n° 3, p. 145 - 163. Jul./dez. de 2.015. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio/issue/view/1026


95 
 

SILVA, Fernando Carlos Alves da; MENDONÇA, Gustavo Henrique; LUNAS, Divina 

Aparecida Leonel. Territorialização do Agronegócio e as Novas Dinâmicas no Sudoeste e 

Norte de Goiás. Espacios. Vol. 36 (nº 13), 2.015. 

 

SILVA, Sheila Braz Cristino e MENDONÇA, Marcelo Rodrigues. Campesinato, Agricultura 

Familiar e Agronegócio: Disputas e Conflitos. XXI Encontro Nacional de Geografia Agrária: 

Territórios em Disputa: Os desafios da Geografia Agrária nas contradições do desenvolvimento 

brasileiro. Uberlândia, 2.012.   

 

SOUZA, Marcos Rogério de. Regime Jurídico da Propriedade Produtiva no Direito 

Brasileiro. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de História, Direito e Serviço 

Social da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho". Franca, 2.007.  

 

SZMRECSÁNYI, Tomás. Expansão do Agronegócio e Ameaças à Soberania Alimentar: O 

Problema dos Biocombustíveis. In: Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária – 

ABRA. Vol. 34, nº 2. Jul./dez., 2.007.  

 

VILAÇA, Márcio Luiz Corrêa. Pesquisa e Ensino: Considerações e Reflexões. Revista do 

Curso de Letras da UNIABEU.   Nilópolis, Vol. I, n°2, mai./ago. 2.010. 

 

WERLANG, Dom Guilherme; STÉDILE, João Pedro; CARVALHO, Gilberto. Movimento 

social por terra, trabalho e teto. In: Questão Agrária e Desenvolvimento II. Ano 35, Vol. 02. 

Edição Especial Março. ABRA, 2.015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


