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RESUMO 

 

Essa dissertação se debruça sobre a questão fundiária brasileira, em especial o estado do 

Piauí. O INTERPI (Instituto de Terras do Piauí), autarquia estadual responsável pela gestão 

fundiária, foi objeto dessa pesquisa. Aspectos históricos, sociais, geográficos e econômicos 

foram esmiuçados, de forma a propiciar uma análise esclarecedora dos fatos primordiais que 

moldaram o quadro atual. O resgate de eventos históricos, a partir da chegada dos portugueses 

em solo brasileiro no século XVI, concomitante os impactos do processo de ocupação 

territorial, balizaram o estabelecimento dos enredos considerados. O sudoeste do estado, 

conhecido também por “cerrado”, dado o seu potencial agrícola (soja) vis-à-vis os recentes 

conflitos agrários, recebeu a maior parte das atenções. A celebração de acordo do Governo do 

Estado junto ao Banco Mundial, em abril de 2016, disparou um conjunto de ações, no intuito 

de promover a regularização fundiária nessa região. Nesse sentido, diversos órgãos estaduais e 

federal integram essa iniciativa - INCRA, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

Corregedoria Geral da Justiça e Ministério Público Estadual – constituindo uma força tarefa de 

regularização fundiária. Desde o início desse projeto, a Corregedoria Geral da Justiça assumiu 

o papel de protagonista das ações, em grande parte devido à premente necessidade de 

readequação dos cartórios regionais de registro de imóveis às boas práticas notariais. A atuação 

do INTERPI, à luz de suas atribuições legais, paralelamente a interação com a Corregedoria 

Geral da Justiça, revelou um potencial conflito de governança. Tendo esse cenário como pano 

de fundo, análises foram desenvolvidas e diagnósticos foram elaborados, subsidiando 

recomendações de ordem institucional, recursos humanos, tecnológicas e político-

administrativas.  

 

Palavras-chave: INTERPI; Fundiário; Cerrado; Banco Mundial; Corregedoria; Regularização; 

Governança; Diagnóstico; Recomendações; Institucional 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

This dissertation focuses on the Brazilian land issue, especially the state of Piauí. The 

INTERPI (Land Institute of Piauí), a state authority responsible for land management, was the 

object of this research. Historical, social, geographic and economic aspects were scrutinized in 

order to provide an illuminating analysis of the primordial facts that shaped the current 

situation. The recovery of historical events, from the arrival of the Portuguese on Brazilian soil 

in the 16th century, concomitant with the impacts of the territorial occupation process, led to 

the establishment of the entanglements considered. The southwest of the state, also known as 

"cerrado", given its agricultural potential (soy) vis-à-vis recent agrarian conflicts, received the 

most attention. The signing of an agreement of the State Government with the World Bank in 

April 2016 triggered a series of actions aimed at promoting land regularization in this region. 

In this sense, several state and federal agencies are part of this initiative - INCRA, Secretariat 

of the Environment and Water Resources, General Corregidor of Justice and State Public 

Ministry - constituting a task force of land regularization. Since the beginning of this project, 

the Corregedoria Geral da Justiça has assumed the role of protagonist of the actions, in large 

part due to the urgent need to readjust the regional registries of real estate registration to good 

notary practices. INTERPI's performance, in light of its legal attributions, in parallel with its 

interaction with the Corregedoria Geral da Justiça, revealed a potential conflict of governance. 

Having this scenario as a background, analysis were developed and diagnoses were elaborated, 

subsidizing recommendations of institutional aspects, human resources practices, technological 

trends and political-administrative issues.  

 

Keywords: INTERPI; Rural; Cerrado; World Bank; Corregidor; Regularization; Governance; 

Diagnosis; Recommendations; Institucional  
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1. Introdução 

 

As discussões acerca do bom uso do solo surgiram, nos últimos anos, como 

consequência de uma preocupação crescente de vários setores da sociedade brasileira, imbuídos 

do firme propósito de encontrar soluções viáveis para uma agenda fundiária desafiadora. O 

desmatamento (principalmente na região amazônica), a utilização de herbicidas nas lavouras, a 

recuperação de regiões desérticas localizadas no semiárido, bem como a secular concentração 

fundiária, têm originado uma gama de estudos e debates. Todos esses fatores, dependendo do 

campo de análise, se entrelaçam e exigem, muitas vezes, soluções conjuntas.      

 

Essa dissertação esmiuçará um desses fatores. A estrutura fundiária, neste caso, do 

Piauí, será analisada, tendo no INTERPI (Instituto de Terras do Piauí) o foco de estudo, uma 

autarquia criada em 1980 com a missão de gerir e implementar a política fundiária do estado.  

 

O Piauí está situado na região do Nordeste brasileiro, em uma área de transição entre o 

sertão semiárido e a zona subsumida amazônica. Apresenta uma população de 3,2 milhões de 

habitantes (IBGE 2017), distribuída por 25,2 milhões de hectares. Isto resulta em uma 

densidade demográfica de 12,74 hab./km² (18º posição dentre as 27 unidades federativas), baixa 

se comparada a Goiás e aos demais estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. 

 

Em setembro de 2015, foi promulgada a Lei Estadual 6709, que auferiu ao INTERPI 

maior autonomia operacional. Ademais, o referido órgão recebeu a incumbência de 

“implementar as diretrizes de Governo para a área fundiária, relevantes no delineamento de 

políticas agrícolas, sociais e ambientais”1.     

 

Conforme veremos, a baixa densidade populacional piauiense, notadamente na região 

sul do estado, teve origem em fatores socioeconômicos derivados da ocupação territorial 

portuguesa, a partir do primeiro quartel do século XVI. A instituição das sesmarias, seguida da 

introdução dos plantations (monocultura exportadora baseada na exploração do trabalho 

escravo), primeira forma de acumulação de capital implementada no Brasil, delineou uma 

estrutura fundiária concentrada em grandes propriedades de terra, em detrimento das pequenas 

propriedades produtoras de gêneros alimentícios. Essa dicotomia entre latifúndio e pequena 

propriedade pode ser constatada em todo o território nacional, em maior ou menor grau, 

dependendo da região. 

 

Ao longo dos 518 anos de história, a ocupação territorial brasileira caracterizou-se pela 

insegurança dominial (indefinição sobre a propriedade da terra), que por sua vez, tem inibido 

amiúde o desenvolvimento socioeconômico, a realização de investimentos e a otimização da 

produção agropecuária. Nesse sentido, os conflitos pela posse da terra se constituem em uma 

manifestação inequívoca da necessidade de se promover uma efetiva regularização fundiária.  

 

                                                           
1 Decreto Estadual 16324/2015, que regulamentou a Lei 6709/2015. 
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O Piauí se insere nesse contexto, razão pela qual foi definido o INTERPI como objeto 

de pesquisa dessa dissertação. A fim de compreender, contextualizar e propor caminhos 

alternativos para a consecução das ações relativas à regularização e administração fundiária, 

diversos elementos foram analisados. Esse trabalho foi organizado em três grupos: os 

“objetivos”2, a “abordagem”3 e os “produtos”4.  

 

Os objetivos visam compreender a realidade fundiária do estado, os desafios, a atual 

interação entre os atores-chave e como essa se revela ao atingir as metas estabelecidas. 

Paralelamente, o escrutínio de práticas que outros entes federados porventura estejam 

praticando, além de soluções apresentadas pela literatura especializada conformam o escopo 

dessa pesquisa. Adicionalmente, a formulação de um diagnóstico do cenário mapeado, de 

maneira a contribuir com os atores-chave do processo, terá o propósito de fornecer estratégias 

de cooperação que possibilitem ganhos mútuos. 

 

A abordagem será pautada na análise de documentos e dados disponibilizados, 

entrevistas com atores-chave para a elaboração do diagnóstico e proposição de caminhos 

alternativos (os quais estarão espelhados nas recomendações finais), além de estudos 

bibliográficos da literatura referente. 

 

Por conseguinte, os produtos esperados desse trabalho consistem em um diagnóstico 

analítico sobre a eficácia das ações do INTERPI, na revisão bibliográfica à luz da literatura 

nacional e internacional e em um plano de ação detalhando as possíveis estratégias a serem 

implementadas, através da revisão e desenho de novos procedimentos e articulação de atores. 

 

       Essas atividades, por sua vez, originaram dez categorias – história e formação da 

estrutura fundiária no Brasil, política fundiária enquanto política pública, desenvolvimento 

rural e suas implicações para o desenvolvimento socioeconômico, governança fundiária, boas 

práticas nacionais e internacionais, análise da pesquisa qualitativa (entrevistas 

semiestruturadas), o cenário piauiense (história fundiária e situação atual), análise espacial, 

dados numéricos e de relevo e, por fim, a elaboração do diagnóstico analítico e as 

recomendações. 

 

     Todos os itens e subitens estão relacionados de maneira a proporcionar ao leitor uma 

sequência lógica entre teoria e prática, isto é, a partir da referência bibliográfica adquire-se 

insumos importantes para a compreensão dos demais itens componentes desse trabalho, com a 

intensão de oferecer uma visão holística sobre o tema “Um estudo exploratório do INTERPI na 

implementação da política fundiária do estado do Piauí”.    

 

 Assim, esse trabalho está dividido em doze seções: 1) Introdução; 2) O desafio fundiário 

brasileiro; 3) Política Fundiária enquanto Política Pública; 4) Desenvolvimento rural e 

desenvolvimento socioeconômico; 5) Governança, Administração e Regularização fundiária; 

6) Melhores práticas fundiárias; 7) Perguntas de pesquisa; 8) Metodologia; 9) Análise de dados; 

10) Diagnóstico analítico; 11) Recomendações e 12) Conclusão.    

                                                           
2 Termo de Referência, Anexo A, p. 2 
3 Termo de Referência, Anexo A, p. 3 
4 Termo de Referência, Anexo A, p. 3 
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2. O desafio fundiário brasileiro 

 

      2.1 Origens da estrutura fundiária   

 

 A estrutura fundiária brasileira começou a ser delimitada no primeiro quartel do século 

XVI, quando do início da colonização brasileira pelos portugueses. À época, o instrumento 

jurídico adotado se constituiu nas sesmarias5. Adotada com o intuito de estimular o povoamento 

do vasto território descoberto, essa forma de ocupação territorial consagrava o instituto da 

concessão (distribuição) de terras, configurado pelas sesmarias, utilizado originariamente pelo 

reino português no século XIV, quando da Reconquista6 do seu território perante os 

muçulmanos. Nesse sentido, a autora Virgínia Rau (Sesmarias medievais portuguesas. Lisboa: 

Editorial Presença, 1982, p. 39) define com propriedade as características das sesmarias 

lusitanas: “... em Portugal, nunca se perderia a primitiva lembrança da aquisição de direitos 

sobre a terra mediante o cultivo, e ela será transmitida de século em século através das 

sesmarias”.   

 

 Diferente do legado português, que enxergava nas sesmarias um ordenamento jurídico 

fomentador do cultivo agrícola e promoção econômica, no Brasil esse instituto assumiu um 

caráter censitário, na medida em que as concessões buscavam, primeiramente, povoar grandes 

porções de terras. Ao longo do século XVI, com a introdução do sistema econômico-agrícola 

denominado plantation7, as sesmarias passaram a vincular-se aos plantations. Neste contexto, 

os capitães-donatários (sesmeiros), então constituídos pela corte portuguesa para a 

administração das terras coloniais, tornavam-se grandes proprietários de terras, além de 

conceder, por intermédio das sesmarias, grandes latifúndios aos demais benfeitores 

(monocultores). Inaugurou-se, dessa forma, a formação da propriedade privada no Brasil. 

Ademais, quando se concedia uma capitania (sesmaria) a um determinado donatário, esse 

possuía o direito sobre a posse da terra, porém não lhe era outorgado a emissão da propriedade, 

que se mantinha sob os auspícios da coroa portuguesa.    

 

 Esse cenário delimitou sobremaneira as condições de contorno da estrutura fundiária 

brasileira, mostrando-se altamente seletiva, elitista e restritiva. Como uma consequência quase 

que natural desse processo, os posseiros8 foram obrigados a empreenderem constantes 

migrações, como bem pontua Maria Thereza Schorer em seu livro: “Aspectos da rede fundiária 

em São Paulo no século XIX; o problema das posses”: 

 

“... a tolerância dos governantes e das camadas hegemônicas ao mecanismo 

informal de apropriação devia-se a sua compatibilidade com os “móveis” de 

nossa colonização, dado que promovia a abertura de áreas pioneiras a custo 

                                                           
5 Sesmaria – segundo o dicionário PRIBERAM, significa “terra inculta ou abandonada; maninho”. 
6 Reconquista - processo histórico ocorrido entre os séculos X e XV em que os povos cristãos da Península Ibérica expulsaram 

os mulçumanos da região. O controle progressivo da região pelos cristãos originou os Reinos de Portugal e de Castela, 

precursores dos estados-nação português e espanhol.   
7 “Plantation” – cultivo introduzido em países tropicais com a finalidade de complementar a agricultura na zona temperada 

(Europa). É caracterizado por grandes propriedades de terra, cultivo de produtos tropicais, monocultura, emprego de mão-de-

obra barata (escrava), utilização de alguns recursos técnicos e produção voltada para a exportação. 
8 Posseiro – segundo o dicionário PIBERAM, significa “que ou quem ocupa terra abandonada ou devoluta para a cultivar”. 
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reduzido, propiciava a drenagem da indesejável população mais turbulenta 

para a fronteira, onde poderiam dedicar-se à cultura de mantimentos ou à 

criação de algum gado, porcos ou aves, gêneros consumidos nas regiões mais 

densamente povoadas e com estrutura econômica organizada para o 

atendimento do mercado externo”.    

 

 Por conseguinte, a preponderância econômica e política dos latifundiários sobre os 

posseiros, as dificuldades técnicas na época de se estabelecer limites geográficos precisos às 

propriedades, aliada à incapacidade da administração colonial de produzir um ordenamento 

jurídico norteador e permanente dos prélios fundiários, alçaram essa questão à uma situação de 

calamidade pública quando da Proclamação da Independência.  

 

 Mesmo com o latifúndio ditando a forma de ocupação espacial no “Brasil Colônia” até 

1822, não mais do que 20% do território nacional havia sido efetivamente desbravado.  

 

 

       2.2 Estrutura fundiária no Brasil Imperial (1822 a 1889) 

 

 Com a Proclamação da Independência em 1822, o instituto das sesmarias foi extinto. 

Na realidade a suspensão da concessão de sesmarias consta da Resolução de Consulta da Mesa 

do Desembargo do Paço9, em 17 de julho de 1822.  

 

 Podemos dividir o período imperial em dois momentos, antes e depois de 1850, apesar 

da verossimilhança do modus operandi fundiário verificado nos mencionados períodos. No 

interregno compreendido entre 1822 e 1850, devido à ausência das sesmarias enquanto 

ordenamento jurídico, a posse pela ocupação tornou-se o único meio de expansão territorial.  

 

 Até então, para o posseiro que residisse e cultivasse seu espaço, este gozava de relativa 

estabilidade, visto que sempre estava exposto às eventuais intempéries perpetradas pelos 

latifundiários.   

 

 Em 1850, o Poder Legislativo aprovou proposta de reforma fundiária que ficou 

conhecida como a “Lei de Terras”, intitulada oficialmente de “Lei 601 Euzébio de Queiroz”, 

que, para muitos historiadores e juristas, constituiu-se no principal marco regulatório para a 

administração fundiária no Brasil. Por meio desse instrumento jurídico, consubstanciou-se a 

separação definitiva entre as terras devolutas e a figura imperial (Dom Pedro II), ou seja, o 

Imperador perdia o privilégio de destinar terras conforme seu julgamento. Essa norma 

sintetizou o conceito de “terras devolutas”10 (terras públicas) e proibiu sua aquisição por mera 

apropriação (apossamento). Além disso, instituiu a compra como única maneira de acesso à 

terra e ratificou a extinção do regime das sesmarias. Adicionalmente, criou dispositivos para 

revalidações de doações passadas, bem como normas mais claras para a delimitação das posses 

                                                           
9 Mesa do Desembargo do Paço – órgão de instância superior, trazido quando da vinda da família real portuguesa em 1808, 

que passara a exercer funções do antigo tribunal responsável pela administração das colônias. Portanto, entre 1808 e 1822, 

Mesa de Desembargo do Paço ficou encarregada da doação de datas de terra na corte e na capitania do Rio de Janeiro.  
10 Terras devolutas – terras não cultivadas e/ou abandonadas. 
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mansas e pacíficas. Os posseiros (sesmeiros) viram, pela primeira vez na história, os princípios 

do cultivo e da moradia se efetivarem como balizadores da legitimação de posses. 

 

 Contudo, a referida Lei não logrou êxito. As elites latifundiárias (e os grandes posseiros) 

continuaram a se apropriar das terras devolutas, bem como postergaram amiúde os devidos 

registros de propriedade. Dois importantes fatores contribuíram para esse processo: 

desconfiança de que a instituição da nova Lei impusesse perdas dominiais aos territórios já 

estabelecidos e a certeza da impunidade no descumprimento da Lei (a elite política e a elite 

agrária se confundiam).    

 

  

      2.3 Estrutura fundiária na Primeira República (1889 a 1930) 

 

 A primeira constituição republicana, promulgada em 1891, determinou que os Estados 

passariam a ter autonomia para legislar sobre as terras públicas. Tal fato originou uma 

desarmonia federativa, pois cada Estado deu solução diversa para a questão fundiária, não 

havendo o controle da União. 

 

 Na época, o artigo 67º da Constituição Federal definiu da seguinte maneira esse preceito 

jurídico: “Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos 

territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa 

das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais”.  

 

 Mantiveram-se, no entanto, os ordenamentos fundamentais da Lei de Terras (1850), a 

saber: a revalidação das sesmarias e de legitimação de posses, portanto reforçando a 

obrigatoriedade do registro de propriedades.  

  

 Apesar da nova legislação e da nova forma de governo, o apossamento ilegal de terras 

continuou seguindo uma dinâmica muito semelhante à verificada no período imperial. Neste 

aspecto, o historiador Sérgio Silva (SILVA, Sérgio S. e SZMRECSÁNYI, Tamás. História 

Econômica da Primeira República. Ed. Hucitec / Edusp, 1996) utiliza uma expressão sui generis 

para definir o quadro agrário experimentado na ocasião: “liberalismo agrário”. Na realidade, o 

citado autor utiliza-se do modelo econômico predominante na época, intitulado 

“Liberalismo”11, para criar expressão idiomática que resumisse as práticas fundiárias 

verificadas na primeira república. Logo, a não observância pela oligarquia latifundiária da 

normatização estabelecida na constituição de 1891, classe social essa adepta irrestrita dos 

princípios preconizados pelo liberalismo econômico, ensejou o surgimento da referida 

expressão idiomática, ou seja, o “liberalismo agrário”. Desta forma consolidou-se a propriedade 

da terra pelas elites locais. 

 

 

                                                           
11 Liberalismo – trata-se de uma filosofia política ou ideologia apoiada em pressupostos como eleições democráticas, liberdade 

de expressão, direitos civis, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, livre-comércio, estado laico, liberdade econômica e 

propriedade privada.  
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     2.4 Estrutura fundiária de 1930 até a redemocratização dos anos 80 

 

 A crise mundial de 1929 marca definitivamente o início de uma mudança estrutural na 

matriz econômica brasileira. Com a ascensão ao poder de Getúlio Vargas em 1930, inaugurava-

se um contínuo processo de industrialização e urbanização (notadamente na região Sudeste), 

deslocando gradativamente o poder econômico (e posteriormente o poder político) para a área 

de influência da burguesia industrial. A partir desse momento, as oligarquias latifundiárias 

perderiam parte da sua influência política, às custas de uma burguesia pujante e cada vez mais 

poderosa. 

  

 Assim como na instituição da Lei de Terras em 1850, o Brasil perdia mais uma preciosa 

oportunidade de empreender uma reforma agrária. A incipiente classe industrial ansiava por um 

mercado consumidor crescente e, nessa óptica, a geração de renda constituía-se em fator 

fundamental para o fortalecimento da indústria. Neste cenário, o início dos anos 30 pode ser 

caracterizado por um processo acelerado de industrialização (“substituição de importações”12) 

e urbanização, demandante de uma mão de obra que viria a ser suprida pelas migrações 

nordestinas, fato que fomentaria, simultaneamente, um rápido crescimento do mercado 

consumidor, na medida em que se auferisse renda permanente. Paralelamente, grande parte dos 

trabalhadores rurais eram “colonos”13, portanto a renda amealhada destinava-se praticamente à 

subsistência da família; logo, para a classe industrial, era duplamente interessante reduzir a 

concentração fundiária: proporcionaria, assim, um ambiente mais propício para geração de 

renda nas áreas rurais (estabelecendo um novo modus operandi agrário) e serviria como um 

freio às eventuais escaladas de preços, alicerçado por maiores níveis de oferta de alimentos, que 

por sua vez atuariam como inibidores de reajustes salariais.  

 

 Apesar dos interesses antagônicos entre burguesia e oligarquia, a possibilidade de 

reforma agrária não se concretizou, pois, a oligarquia manteve-se como representante político. 

Desse modo, os industriais e os grandes comerciantes tornaram-se grandes clientes políticos da 

oligarquia, às quais delegaram suas responsabilidades de mando e direção (MARTINS, 1997, 

p. 20). Diante desse cenário, a participação popular nos processos decisórios não encontrou 

oportunidade, adiando o desenvolvimento da democracia no país. Não obstante, em outras 

partes do mundo, como na França, observou-se uma democratização do acesso à terra como 

solução à concentração fundiária e edificação da reforma agrária (STÉDILE, 1997, pp. 95-96). 

 

 A convivência entre um setor industrial pujante, uma oligarquia latifundiária 

politicamente poderosa e a fraqueza dos movimentos camponeses propiciou o contorno 

político-institucional nas décadas seguintes (SORJ, 1986, p. 22). 

    

                                                           
12 Furtado, Celso. A Formação Econômica do Brasil, Companhia das Letras, 2006, p. 284   
13 Colonos – são trabalhadores que se enquadram na condição de “colonato”, ou seja, arrendam e cultivam a terra, destinando 

a maior parte de sua produção para o proprietário da terra. Consequentemente, neste tipo de regime de trabalho, as 

possibilidades de geração de renda ficam muito prejudicadas, dada a quantidade da produção agrícola que o colono fica 

obrigado a abdicar.   
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 O início dos anos 60 talvez tenha sido o momento mais favorável para se efetivar uma 

reforma agrária14. Nessa época, apareceram uma série de movimentos sociais, perpetrados em 

sua grande maioria por trabalhadores rurais, como por exemplo as “Ligas Camponesas” do 

Nordeste, reivindicando a realização de reformas no campo que apontasse para a 

implementação de políticas públicas promotoras da redução da concentração fundiária. A 

democracia era o regime político vigente, tendo como Presidente da República João Goulart, 

filiado ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), partido político com inclinações positivistas. 

Nesse sentido, o Estatuto do trabalhador rural, promulgado em 1963, e o Estatuto da Terra, no 

ano seguinte, são reflexo da característica progressista empreendida pelo governo João Goulart 

(1961-1964).   

 

 Paradoxalmente, as mencionadas Leis no parágrafo anterior receberam apoio da elite 

dominante, interessada na contenção dos movimentos sociais da época, além de criar um 

obstáculo jurídico à reforma agrária, visto que o Estatuto do Trabalhador Rural proibia greves 

no campo e o Estatuto da Terra instituía a “modernização conservadora”, que acabou por alargar 

as desigualdades na agricultura, elevou o preço das terras agrícolas, destruiu a propriedade 

agrícola familiar e consolidou o latifúndio (Gomes da Silva apud Bergamasco e Norder, 2003, 

p. 21). 

 

 Portanto, a opção pela “modernização conservadora” traduziu-se pela adoção do crédito 

subsidiado para os grandes e médios proprietários de terra, destinados a financiar a compra de 

insumos agrícolas (tratores, máquinas colhedeiras, fertilizantes, adubos químicos etc.), que por 

sua vez ensejou o surgimento de uma indústria produtora dos referidos insumos. Neste quadro, 

foram lançadas as bases para o desenvolvimento de um complexo agroindustrial, pautado na 

união dos interesses dos latifundiários e da burguesia industrial nacional.  

 

 Progressivamente, a participação de capitais internacionais, aliada aos constantes 

avanços tecnológicos na área, modificou sobremaneira a composição societária dos 

empreendimentos agroindustriais, quando, no transcorrer dos anos 80, esse formato produtivo 

se encontrava disseminado (MAZZALI, 2000, pp. 35-36).    

 

 Do ponto de vista estritamente econômico, o estabelecimento da agroindústria trouxe 

consequências benéficas para o país, a saber: aperfeiçoamento da tecnologia, aumento da 

produtividade, além do incremento da produção agropecuária, que proporcionou ao Brasil 

auferir ganhos expressivos nas exportações. Não obstante, o lado contrário dessa moeda 

penalizou fortemente outros setores – social, cultural, espacial e ambiental. 

 

 O reflexo social desse processo cristalizou-se de duas formas: em um primeiro momento 

acelerou o êxodo rural, ao expulsar das grandes propriedades os trabalhadores rurais, 

substituídos amiúde pela utilização intensiva de máquinas agrícolas. Os trabalhadores que 

permaneceram no campo sujeitaram-se, em grande parte, ao trabalho nas fazendas 

                                                           
14 Miralha, Wagner, Revista NERA, ano 9, n. 8. Questão agrária brasileira: origem, necessidade e perspectivas de reforma hoje, 

2006, p. 156 
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agroindustriais. Como segunda consequência desse processo, o êxodo rural direcionou grandes 

contingentes populacionais para os centros urbanos que, por sua vez, não contavam com a 

infraestrutura necessária para recepcionar essas constantes migrações. Ao chegar nas cidades, 

essas populações acabavam por se fixar nas periferias urbanas, cujas condições de trabalho e 

moradia estavam muito aquém do mínimo necessário. 

  

 O crescimento da agroindústria, amparado em grandes propriedades de terra, agravou 

ainda mais a questão da concentração fundiária. Os grandes beneficiários foram os grandes 

produtores, latifundiários e os industriais (fornecedores dos insumos agrícolas). Esse desenlace 

acabou por maximizar as desigualdades sociais, na medida em que privou milhares de 

trabalhadores rurais de cultivarem e prosperarem por meio da agricultura familiar.  Nesse 

aspecto, a predominância de grandes propriedades na composição de nossa estrutura fundiária, 

geralmente voltada para a monocultura, inibiu a produção farta de alimentos (MIRALHA, 

Wagner, Revista NERA, ano 9, n. 8. Questão agrária brasileira: origem, necessidade e 

perspectivas de reforma hoje, 2006, p. 159).   

 

 Adicionalmente, ampliou ainda mais a concentração econômica na região Centro-Sul, 

mais desenvolvida, em detrimento do Nordeste e região amazônica. Paralelamente, em algumas 

regiões, notadamente no Centro-Sul, foram observados sérios danos ambientais causados pela 

compactação do solo, pela utilização intensiva de tratores e máquinas pesadas, além da poluição 

da terra e dos rios por agrotóxicos e fertilizantes químicos. Por conseguinte, a mudança dos 

hábitos alimentares, perpetrada pelo consumo de produtos industrializados ao invés de produtos 

naturais, impactou uma cultura alimentar secularmente estabelecida e saudável. Portanto, a 

modernização tecnológica da agricultura se caracterizou por uma dicotomia, ou seja, produziu 

efeitos econômicos positivos, tendo no avanço tecnológico proporcionado pela agroindústria e 

na geração de divisas (exportações) as principais contribuições, ao mesmo tempo em que 

causou impactos sensíveis nas áreas social, ambiental, espacial e cultural.   

 

 

      2.5 A política de terras pós-Constituição de 1988 

 

 Junto com a redemocratização do país, simbolizada pela promulgação da atual 

Constituição Federal em 1988, emergem uma série de movimentos sociais favoráveis a uma 

distribuição fundiária mais equânime. Dentre eles, podemos citar os mais representativos, como 

o MST (Movimento dos trabalhadores rurais Sem-Terra), a CPT (Comissão Pastoral da Terra, 

de origem católica), o PT (Partido dos Trabalhadores) e a CONTAG (Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura). 

  

O Plano Nacional de Reforma Agrária, lançado no início do governo José Sarney (1985-

1990), não logrou os resultados esperados. Mais uma vez perdia-se a oportunidade de mudança 

na estrutura fundiária brasileira, em função de pressões políticas advindas do setor latifundiário 
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(vinculado e não-vinculado ao agronegócio), que detinha forte representação política15 no 

Congresso Nacional. 

    

 Configurava-se a criação de obstáculos jurídicos e administrativos que apontavam para 

uma paralisia não apenas política, mas também jurídica e institucional dos programas de 

implementação de assentamentos rurais, que, ainda que muito lenta e parcialmente, vinham 

sendo implementados nos anos 80. O Governo Collor deu continuidade a esta paralisação 

política e institucional da reforma agrária, sobretudo após a constituinte e a promulgação da Lei 

8171/1991 (BERGAMASCO; NORDER, 2003, pp. 33-34). 

 

 No entanto, as parcas conquistas alcançadas pelos movimentos sociais acenam para um 

tênue crescimento do número de assentamentos rurais (seja pela área desapropriada16 em 

hectares, seja pelo número de famílias assentadas17), exceção feita ao biênio 2005/2006, durante 

o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, conforme podemos visualizar na “Figura 01”: 

 

 

      Figura 01 – Histórico das áreas reformadas em hectares no período 1995-2016 

      Fonte: INCRA, 2016 

 

 Similarmente, constatamos abaixo o mesmo efeito, agora tendo como premissa o 

número de assentamentos realizados (no eixo “x” o termo “Proj.” é sinônimo de 

“assentamento”, conforme terminologia adotada pelo INCRA18): 

                                                           
15 Na reportagem publicada em 29/07/2018 pelo jornal “O Estado de São Paulo”, intitulada “Uma bancada poderosa e 

organizada no agronegócio”, 119 deputados federais e 26 senadores (números extraídos pelo Estadão/Broadcast junto aos 

registros do Congresso Nacional) seriam componentes da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), organização com sede 

em Brasília e mantida pelo “Instituto Pensar Agropecuária”, braço institucional de 39 organizações ligadas ao setor. 
16 Na classificação adotada pelo INCRA, área “reformada” equivale a área “desapropriada” para efeito de reforma agrária. 
17 Neste caso, assentamentos com o significado de regularização e titulação (confirmação da posse e propriedade) dos 

trabalhadores rurais instalados em uma determinada área. 
18 INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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 Figura 02 – Número de assentamentos realizados no período 1995-2016 

 Fonte: INCRA, 2016 

 

   

 A partir dos gráficos apresentados, podemos concluir que no Governo Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002) ocorreu uma retomada do número de assentamentos, 

provavelmente reflexo direto dos massacres de Corumbiara e Eldorado dos Carajás19, com o 

aproveitamento de 21,08 milhões de hectares. Já no Governo de Luís Inácio Lula da Silva 

(2003-2010) são observados resultados mais contundentes, ou seja, a quantidade de terras 

reformadas (48,29 milhões de hectares, distribuídos por 3.544 propriedades), bem como os 

assentamentos realizados, lograram benefícios maiores. Nesse sentido, as desapropriações e 

regularizações fundiárias no Governo “FHC” concentram-se em terras do Maranhão, Amapá, 

Mato Grosso e Pará, enquanto, no Governo “Lula”, aglutinaram-se fortemente nos Estados do 

Pará e do Amazonas (a maior disponibilidade de terras nesses Estados foi um fator determinante 

no direcionamento da reforma agrária para essa região).  

   

 Mesmo com limitado acesso ao crédito, educação, lazer e saúde, além da dificuldade de 

obtenção de assistência técnica e extensão rural, os assentamentos realizados provaram sua 

importância para o país, ao promover inclusão social e melhoria de vida para aquelas famílias 

que estavam excluídas do mercado de trabalho e do acesso à terra, transformando cidadãos sem 

voz em atores sociais. Vale ressaltar a valiosa pesquisa engendrada pela FAO20 entre 1985 e 

1989, que, a partir de uma população inicial de 440 assentamentos rurais, selecionou 44 

(amostra) distribuídos por todos os estados do Brasil, possibilitando concluir que variáveis 

como a geração e distribuição de renda e a comercialização da produção foram positivamente 

impactadas, resultando em desenvolvimento rural e fixação do homem no campo (Leite, 1997, 

p. 165).  

                                                           
19 Conflito ocorrido em Corumbiara (Rondônia, 1995) e Eldorado dos Carajás (Pará, 1996), envolvendo trabalhadores sem-

terra. 
20 FAO – Organização das Nações Unidas para alimentação e agricultura, que coordena os esforços internacionais de 

erradicação da fome e da insegurança alimentar. 
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 O segundo plano de reforma agrária, concebido no período pós-redemocratização, 

ocorreu no primeiro mandato do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), e tinha 

como características principais a concessão de incentivos para a formação de cooperativas e 

associações de produtores; o reconhecimento das diversidades regionais e culturais, 

incorporando ao Plano as idiossincrasias espaciais existentes em nosso território; além de 

ratificar a relevância do crédito e seguro agrícola, da assistência técnica e extensão rural, das 

políticas de comercialização e da agroindústria. Ao colocar foco no desenvolvimento territorial 

sustentável, a ideia consistia em fortificar as economias locais, pois, uma vez integradas às 

características socioeconômicas da região (território), os assentamentos teriam maiores chances 

de prosperar. A intenção da administração federal, ao valorizar as identidades locais, visava 

aproximar as diferentes manifestações sociais das ações governamentais, buscando, dessa 

forma, progredir nas relações democráticas entre as populações rurais e as diversas instâncias 

administrativas (BRASIL/MDA, 2003, p. 06).  

 

 Em linha com os dados do INCRA, percebe-se claramente a redução não só do número 

de assentamentos, como também das áreas reformadas, evidenciados pela “Figura 01” e “Figura 

02”. Esse duplo efeito inicia-se de forma acentuada em 2006, estendendo-se até os dias atuais. 

A crise financeira mundial, cujo apogeu apareceu no biênio 2008-2009, aliada à deterioração 

das contas públicas a partir de 2013, guardam relação com a trajetória mostrada nos gráficos 

citados, sugerindo um decréscimo dos investimentos em assentamentos e reforma agrária 

(ALMEIDA, Mansueto e REZENDE, Fernando. Desequilíbrios Fiscais, Reforma Orçamentária 

e Ajuste Estrutural das Contas Públicas, 2015).  

 

 

      2.6 A concentração fundiária no Brasil  

 

 Apesar das tentativas de reforma agrária21 e fundiária22, notadamente desde a segunda 

metade do século XX, a “Figura 03” demonstra a brutal concentração fundiária presente na 

estrutura fundiária brasileira. Significa dizer que em 2006 (última edição do Censo 

Agropecuário - IBGE23) 146,5 milhões de hectares correspondiam às propriedades rurais cujos 

tamanhos excediam 1.000 hectares, que por sua vez equivaliam a 44% do total da área mapeada.  

Dito de outra forma, em 2006, 44% das terras concentravam-se em estabelecimentos com pelo 

menos 1.000 hectares de área, pertencentes a 50,3 mil proprietários, enquanto os 56% restantes 

da área rural mapeada, constituída por estabelecimentos com área inferior a 1.000 hectares, 

distribuía-se por 5,09 milhões de proprietários. 

  

 

 

 

                                                           
21 Agrário – palavra que significa “do campo”, segundo o dicionário “Priberam” 
22 Fundiário – palavra cujo significado remete a “relativo a terrenos”, segundo o dicionário “Priberam”. Em 
determinados casos pode ser considerada como sinônimo de “agrário”. 
23 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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  Figura 03 – Tipos de propriedade rural agrupadas conforme tamanho em hectares 

  Fonte - Censo Agropecuário, 2006.  

 

Vários foram os fatores que concorreram para a formação do quadro em voga. Desde a 

chegada dos portugueses no litoral da Bahia no século XVI, iniciou-se um processo de 

concentração fundiária vinculado primeiramente às sesmarias, concomitante à implantação dos 

“plantations” como forma de acumulação de capital. A colonização brasileira foi demarcada 

pela combinação umbilical das ‘sesmarias e plantations’, e estabeleceu as bases para a 

perpetuação da inequidade social, refletida na falta de oportunidades para uma parcela 

considerável da população, passados quinhentos e dezoito anos de história. 

 

 As tentativas relatadas de execução de uma reforma agrária consistente, que 

pavimentariam o caminho para as necessárias mudanças da estrutura fundiária, esbarraram na 

própria característica intrínseca da sociedade brasileira, eivada pelo “patrimonialismo” 

histórico e recorrente. Ademais,  a ausência de perspectivas decorre fundamentalmente de 

alguns entraves: as restrições fiscais e estruturais da economia, diminuindo ao longo das últimas 

três décadas a competitividade da indústria, acabaram por transformar o agronegócio no 

baluarte da economia nacional, representado pela exportação crescente de “commodities”, 

propiciando importante geração de divisas; nos últimos anos, consequência do extraordinário 

crescimento do agronegócio, o preço da terra tem subido consistentemente, fato que se constitui 

em mais uma barreira para a promoção de uma reforma agrária indutora de alterações na 

estrutura fundiária; a forte influência política da bancada ruralista no Congresso Nacional 

enquanto representante do agronegócio, vis-à-vis uma tímida mobilização e articulação da 

sociedade civil em prol dos trabalhadores rurais. Esses são os grandes desafios fundiários 

brasileiros.  

 

Não vivenciamos um quadro propício a mudanças estruturais. Pelo contrário, as 

necessárias reformas político-institucionais, que poderiam desencadear um aperfeiçoamento do 
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ordenamento jurídico vigente, além de conferir maior justiça social no campo, encontram-se 

distantes de um cenário favorável.  

 

A análise da teoria das políticas públicas, alicerçadas pelo escrutínio de reformas 

exitosas já implementadas em diferentes lugares, fornecerá um arcabouço teórico-empírico que 

auxilie na depuração e no entendimento das circunstâncias apresentadas.  

 

 

3. Política Fundiária enquanto Política Pública  

 

      3.1 Teoria de Políticas Públicas 

 

 O estabelecimento de uma via de ligação entre política pública e política fundiária 

requer a retomada de alguns fundamentos teóricos, necessários à compreensão das nuances que 

moldaram o quadro fundiário descrito anteriormente.  

 

Primeiramente, recorreremos às várias definições que a literatura acadêmica oferece 

sobre “política pública”. MEAD (1995) a define como um campo dentro do estudo da política 

que analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Já LYNN (1980), como um conjunto 

de ações do governo que produziram efeitos específicos. PETERS (1986) segue a mesma linha: 

política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de 

delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. DYE (1984) sintetiza a definição de política 

pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. No entanto, a definição mais 

clássica provém de LASWELL, ou seja, decisões e análises sobre política pública implicam 

responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.  

  

 A área do conhecimento “política pública”, reconhecida como tal, é relativamente nova. 

Adquiriu força enquanto ciência acadêmica independente apenas na segunda metade do século 

passado, ao desmembrar-se da ciência política. Nessa época, surgiram estudos relacionando 

métodos científicos às formulações e às decisões do governo. Esses trabalhos experimentaram 

grande expansão, tendo como pano de fundo questões de ordem pública. Em um segundo 

momento, as pesquisas abarcaram as demais áreas, típicas da gestão pública. Trata-se de um 

campo de estudo multidisciplinar, concatenando conteúdos da sociologia, da própria ciência 

política e da economia. Diferencia-se enquanto campo do conhecimento, pois reúne 

características próprias (tanto teóricas quanto metodológicas), sem perder de vista o caráter 

holístico, na medida em que integra em um todo organizado as contribuições das outras 

ciências.   

 

 Normalmente consideram-se quatro os precursores da teoria de políticas públicas, 

processo marcado pela evolução e complementariedade das visões a seguir apresentadas. O 

americano Harold Laswell24, cunhou, em 1936, a abordagem “polisys analysis”, como forma 

                                                           
24 Acadêmico americano Harold Laswell (1902-1978), quem primeiro cunhou a expressão “policy analysis” em 1936, como 

forma de conciliar conhecimento científico com a produção empírica dos governos e como forma de estabelecer o diálogo entre 

cientistas sociais, grupos de interesse e governo. 
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de conciliar conhecimento científico com a “produção empírica” dos governos, além de trazer 

à tona a necessária interlocução com cientistas sociais, grupos de interesse e o governo. Neste 

âmbito, manifestava-se o caráter multidisciplinar que viria a permear essa área do 

conhecimento. Anos depois, em 1957, a teoria recebeu as contribuições do economista Herbert 

Simon25, que advogava o papel da racionalidade como delineadora do comportamento dos 

atores públicos. Por conseguinte, o americano David Easton26, em 1965, adicionou os conceitos 

de “inputs”, “conversions”, “outputs”, “feedback” e “environment”27, ou seja, no transcorrer 

do processo de definição, formulação e implementação de uma política pública, coexistiriam 

constantes interações entre os diversos atores sociais (a quem ele chamou de “environment”), 

que por sua vez produziriam forças atuantes no sistema político (onde acontecem as 

“conversions”, transformando “inputs” em “outputs”). Esse processo acabaria por estimular 

uma contínua adaptação dos diversos atores aos cenários mutantes. Nesse universo depreende-

se o sistema político proposto por EASTON, formado pela combinação dos cinco conceitos 

(fases) supracitados.  

 

 Já na década de 70, Charles Lindblom28 questionou o excessivo racionalismo de 

LASWELL e SIMON, quando propôs a incorporação de outras variáveis à formulação e à 

análise de políticas públicas, tais como as relações de poder entre grupos de interesse, papel das 

eleições, burocracia, enfim, sujeitos políticos que, segundo ele, influenciavam sobremaneira a 

forma e a velocidade com que as políticas eram implementadas e modificadas. Nessas 

circunstâncias, as decisões dos governos seriam incrementais e marginais, onde futuro e 

passado estariam fortemente conectados, originando o que Lindblom chamou de 

“Incrementalismo”.  Percebe-se uma convergência entre as abordagens enunciadas por 

LINDBLOM e EASTON, em face da ênfase depositada no comportamento humano. Assim, a 

referência a esses quatro autores permiti-nos graduar diferentes situações acerca do predomínio 

histórico do racionalismo vis-à-vis o comportamento humano (“behaviorismo”), enquanto 

conceitos explicativos da análise das políticas públicas.   

 

 

 

                                                           
25 Herbert Simon, americano que centrou seus estudos no comportamento humano dentro de organizações econômicas. Assim 

como Harold Laswell, era adepto do racionalismo como abordagem para a elucidação do comportamento dos atores em 

processos de implementação de políticas públicas. 
26 Americano cuja grande contribuição foi a formulação de um sistema político composto por cinco variáveis: “input”, 

“conversion” (essa fase tem como protagonista o próprio sistema político transformando os “inputs” em “outputs”), “output”, 

“feedback” and “environment”. Essas cinco variáveis compõem o arcabouço teórico utilizado no processo de tomada de 

decisão relativas às políticas públicas a serem implementadas.   
27 Apesar de algumas traduções não oferecerem o significado exato da palavra no seu formato original, tentaremos fazê-lo em 

relação aos cinco termos: inputs (entradas/insumos), conversions (transformações), outputs (resultados), feedbacks (respostas 

para os outputs gerados) e environment (ambiente aonde se encontram os atores sociais participantes do processo político). 
28 O americano Charles Edward Lindblom, falecido em janeiro/2018, foi um dos precursores do modelo explicativo das políticas 

públicas intitulado “Incrementalismo”. Nessa linha de pensamento a racionalidade recebe menos foco, fazendo um contraponto 

às contribuições de Laswell e Simon. Como estudioso da Ciência Política, defendia a participação dos grupos de interesse como 

norteadores das políticas públicas, sem perder de vista o “incrementalismo” (ou “muddling through”), ou seja, processo que 

tinha como pressuposto o desenvolvimento político de uma sociedade marcado por uma constante e sucessiva evolução. 

Tornou-se um dos grandes representantes da escola Pluralista de teoria política, corrente de pensamento que teve seu apogeu 
na década de 60.  Juntamente com Robert Dahl, maior teórico dessa corrente de pensamento, Lindblom se baseou na classe 

política como protagonista das transformações dos processos políticos, em detrimento dos burocratas e demais segmentos da 

sociedade civil.   
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      3.2 Modelos explicativos para as Políticas Públicas  

 

 Apesar de existirem inúmeros modelos explicativos, concebidos com o intuito de se 

entender melhor como e por que o governo faz ou deixa de realizar ações que repercutem na 

vida dos cidadãos, utilizaremos como referencial (modelo base) o “ciclo da política pública” 

(ou “policy cycle”).  

 

A grande maioria dos acadêmicos sustenta que, independente do modelo explicativo29 

adotado, o processo de uma política pública é incerto, e as fronteiras entre as fases não 

costumam apresentar-se tão nítidas. Não obstante, o ciclo de políticas públicas tem contribuído 

para a organização de ideias em um plano mais concreto, auxiliando atores políticos, 

administradores e pesquisadores a localizarem pontos de convergência em cenários 

aparentemente aleatórios.  

 

 A maioria das bibliografias não divergem quanto ao conteúdo e classificação, 

permitindo-nos elencar as principais fases desse ciclo político – identificação do problema, 

formação da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação 

e correção da ação. Ao longo desse processo, constituído de fases sequenciais e 

interdependentes, deve-se ter em conta o caráter dinâmico e a complexidade temporal inerentes 

aos processos político-administrativos [COUTO, 1998, p. 54]. A expressão “caráter 

dinâmico”, cunhada por Couto, visa colocar ênfase na importância dos atores, sujeitos políticos 

que influenciam e são influenciados por circunstâncias político-institucionais durante a 

trajetória de uma política pública. No caso da “complexidade temporal”, o estabelecimento de 

uma duração, de um ciclo de vida que carregue previsões com pequena margem de erro torna-

se particularmente difícil, pois o nível de “complexidade temporal” é elevado, ocasionado 

justamente pela incerteza derivada da dinâmica de interação entre os atores. Tal fato pode ser 

verificado com maior nitidez nos países em desenvolvimento, como o Brasil, tendo como 

exemplo fidedigno desse quadro a frequente descontinuidade de políticas públicas30.        

 

 Entendemos que as sete fases mencionadas, constituintes do “policy cycle”, não 

necessitam ser objeto de escrutínio, visto que o propósito desse trabalho recai, para efeito de 

análise das questões fundiárias, sobre as instituições, os processos políticos (processos 

decisórios) e uma política pública associada. Neste ponto temos a contribuição inequívoca da 

ciência política ao buscar o conceito de “policy analysis”, definida aqui como uma abordagem 

analítica formada por três dimensões: “polity”, referente à dimensão institucional e político-

administrativa da política, relacionada à maneira como os governos se organizam para exercer 

o poder; “politics”, pertinente ao processo político, constituindo-se no locus onde a disputa pelo 

                                                           
 
29 Existem diversos modelos explicativos das políticas públicas, porém fogem ao escopo dessa dissertação. Dentre os mais 

conhecidos, podemos mencionar John Kingdon, 1995; Subitatz, Knowepfel e Marrue, 2012; Dror, 1964; dentre outros.    
30 Notadamente na área de Educação. Programas como o PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa), lançado 

em 2013, drenou aproximadamente R$ 3 bilhões dos cofres federais com resultados exíguos. Ainda não acabou por completo, 

porém o Programa perdeu muito do seu ímpeto inicial. Situação semelhante vivencia o Programa “Mais Educação”, voltado à 

implementação de escolas em tempo integral.  Lançado em 2008, teve sua atuação muito reduzida territorialmente sem 

apresentar resultados concretos.  
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poder ganha forma, geralmente conflituoso; “policy”, refere-se à dimensão material do 

processo político, momento em que a formulação e implementação das políticas públicas se 

concretizam. Assim, quando invocamos a abordagem da “policy analysis”, pretendemos 

analisar “a inter-relação entre as instituições políticas, o processo político e os conteúdos da 

política” com o “arcabouço dos questionamentos tradicionais da ciência política” 

[WINDHOFF-HÉRITIER, 1987, p. 7].  

 

 Vale ressaltar que países em desenvolvimento como o Brasil, cujas democracias estão 

em fase de maturação, as instituições democráticas geralmente apresentam-se frágeis, além de 

coexistirem comportamentos político-administrativos modernos e tradicionais31.  

 

 Em muitas ocasiões, as dimensões acima citadas não acontecem sequencialmente ou 

separadamente, pelo contrário, elas geralmente interagem simultaneamente e se sobrepõem. A 

utilização da abordagem “policy analysis” consiste em uma tentativa estruturada de esclarecer 

as relações entre sistema político, processo político e políticas públicas. O cerne desse processo 

consiste em encontrar uma lógica que se enquadre e explique um ambiente político-institucional 

cambiante. Quanto mais complexo e fluído, maiores serão os desafios da “policy analysis” em 

oferecer um entendimento que seja tradutor dos cenários em voga. 

 

 Estudos teórico-empíricos têm demonstrado que as três variáveis mencionadas tendem 

a explicar com maior precisão os fenômenos políticos experimentados pelos países 

desenvolvidos, diferente dos países em desenvolvimento, mais propensos a instabilidades 

institucionais, partidos políticos sem clara definição programática e políticas públicas 

descontinuadas. Essas características, típicas dos países em desenvolvimento, parecem 

encontrar respaldo na história recente, particularmente se considerarmos os países da América 

Latina, que, ao longo dos últimos quarenta anos vivenciaram alternâncias e rupturas 

significativas em seus regimes de poder e matrizes econômicas (SCHUBERT, 1991, p. 26).  

 

   

      3.3 O contexto da realidade brasileira 

 

 As políticas públicas surgidas nos anos 80 e parte dos anos 90 foram marcadas por três 

vertentes básicas: pela redemocratização, pela crise do Estado e pela instabilidade econômica 

(dos Santos, Fábio Pereira. Coalizões de interesses e a configuração política da agricultura 

familiar no Brasil, 2011). A combinação desses três fatores impactou não só a efetividade das 

políticas implantadas, como também a longevidade dos benefícios auferidos. Nesse período de 

muita efervescência político-institucional, caracterizado pelos debates e consequente 

promulgação da Constituição Federal de 1988, apareceram e solidificaram-se novos atores 

sociais e novas coalizões de classes, cujas raízes têm origem em meados dos anos 6032. Neste 

                                                           
31 “modernos e tradicionais” – “moderno” no sentido da impessoalidade e do universalismo de procedimentos no trato da coisa 

pública; “tradicional” no sentido do patrimonialismo, clientelismo e fisiologismo enquanto balizadores das relações com a 

coisa pública.   
32 No final do Governo João Goulart (1961-1964), as Ligas Camponesas do Nordeste se constituíram na primeira forma de 

manifestação organizada dos trabalhadores rurais. Nesse sentido, o Estatuto do Trabalhador Rural (1963) e o Estatuto da Terra 

(Lei 4504/1964) instituíram um novo ordenamento jurídico do Governo, como resposta a um quadro de reivindicações 
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aspecto, a década de 80 proporcionou, de um lado, o surgimento de uma série de organizações 

sindicais e entidades de classe voltadas ao apoio à reforma agrária, à extensão dos direitos 

sociais e trabalhistas ao meio rural e à agricultura familiar. Por outro lado, as coalizações da 

agricultura patronal exerceram ativo papel na defesa e promoção do agronegócio. 

 

 Como veremos adiante, foi nessa conjuntura que se estabeleceram novos arranjos 

institucionais, porém não se mostraram capazes de alterar a estrutura fundiária brasileira.  

 

 Mediante a interação entre os grupos de representação (grupos sociais, grupos políticos, 

administração pública, imprensa/mídia etc.) e os possíveis campos de ação política, acontece a 

transformação de um problema cotidiano em um tema com relevância política. Assim, formou-

se uma agenda, direcionando a pauta das discussões.  

     

 A representação política da agricultura patronal tinha (e ainda tem) como seu principal 

ator a figura da “bancada ruralista do Congresso Nacional”, apoiada por grandes agricultores e 

pecuaristas – CNA (Confederação Nacional da Agricultura), SRB (Sociedade Rural Brasileira), 

OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), ABAG (Associação Brasileira do 

Agronegócio)33, além de simpatizantes em alguns segmentos acadêmicos e na mídia (dos 

Santos, Fábio Pereira. Coalizões de interesses e a configuração política da agricultura familiar 

no Brasil, 2011).  

 

 A outra coalização, representativa das organizações sindicais e entidades de classe 

favoráveis às reformas progressistas, não possuíam a mesma força de mobilização política no 

Congresso Nacional, mas conseguiram inserir na agenda política a discussão das suas 

reivindicações. Nessa miríade de sujeitos políticos, destacaram-se – a CONTAG (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra), o MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores), a FETRAF (Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar), UNICAFES (União Nacional das Cooperativas de 

Agricultura Familiar e Economia Solidária). Paralelamente, esses atores contavam com 

determinados grupos de apoio no Congresso Nacional, capitaneados pelo PT (Partido dos 

Trabalhadores), PC do B (Partido Comunista do Brasil) e PSB (Partido Socialista Brasileiro).  

 

 A quantidade de representantes sociais aglutinados nas duas coalizões traduz, de certa 

maneira, uma pulverização de interesses natural do processo de abertura política, pautada nas 

discussões empreendidas no âmbito da elaboração da Assembleia Nacional Constituinte. 

                                                           
emanados dos novos atores sociais. Neste regramento, surgiram os conceitos de “função social da terra” e “módulo fiscal”. 

Paralelamente, a partir da promulgação do Estatuto da Terra, iniciou-se a política dos vultosos financiamentos a juros 

subsidiados, tendo como beneficiários os grandes proprietários de terras e fabricantes nacionais de insumos agrícolas. Essa 

política, denominada “modernização conservadora”, adentrou os anos 70 e estendeu-se até o início dos anos 80, quando da 

deflagração da crise da dívida externa.   
33 Interessante que aqui notamos na nomenclatura da ABAG a menção à palavra “agronegócio”, diferente das décadas de 60 e 

70, época em que se referia à essa questão por meio da palavra “agroindústria”. Tal mudança refletiu um novo modus operandi 

da grande propriedade rural (exportadora) brasileira a partir da década de 80, quando, ao integrar-se fortemente no mercado 

internacional pela crescente competividade da produção de commodities (soja, milho, algodão, café e cana-de-açúcar), reforçou 

a utilização da palavra “agronegócio”. Além da agricultura, a inserção da política de comércio exterior, da infraestrutura, da 

energia e da logística figuravam no rol de atividades que sustentavam a mudança conceitual de “agroindústria” para 

“agronegócio” (ou “agribusiness”).  
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Durante os debates, atores políticos marcaram posições, no intuito de garantir na Constituição, 

a legitimidade das agendas propostas. No entanto, desde 1988, quando da promulgação da Carta 

Magna, as discussões em torno do formato institucional que melhor atendesse aos interesses 

das duas coalizões continuaram amiúde, em um processo que viria a ganhar contornos político-

administrativos mais claros no final da década de 90, vigentes até os dias atuais.  

 

 Em estudo realizado em 1994 (referente ao período 1988-1992), LAMOUNIER aponta 

que a transição de políticas públicas com características “distributivas”34 para outras do tipo 

“regulatório”, finalizou-se apenas no governo Fernando Henrique Cardoso. Tal afirmação está 

ancorada em dois fatores: a Reforma Agrária35, aprovada no início do Governo José Sarney, foi 

objeto de muita contestação e pouca efetivação, apesar dos intensos debates sobre o tema no 

período; o Governo Collor, devido à constante instabilidade política (culminando com o 

“impeachment”), não conseguiu levar a cabo uma nova regulação para o setor. Portanto, 

LAMOUNIER sustenta que as políticas agrícolas do tipo “regulatório” se firmaram somente a 

partir de 1994.  

 

 Em 1995, com o início do governo de Fernando Henrique Cardoso, o país entrava em 

uma nova fase, momento em que o Estado ganhou estabilidade segundo um novo padrão 

hegemônico de dominação, moderadamente liberal em assuntos econômicos e completamente 

identificado com a democracia representativa (SALLUM Jr, 2003, p. 35-36).  

 

 A aprovação da Lei 8171/1991, a “Lei Agrícola”, ratificou o desmanche dos 

instrumentos de política agrícola (garantia de preços mínimos, estoques reguladores, redução 

do crédito agropecuário) promovido pelo governo Collor, juntamente com a significativa queda 

nos recursos (gastos) públicos destinados à agricultura (infraestrutura, pesquisa agropecuária, 

assistência técnica etc.). Além disso, houve uma abrupta abertura comercial, que trouxe sérios 

problemas para a agricultura nacional, na maioria das vezes impossibilitada de competir com  

produtos internacionais fortemente subsidiados nos seus países de origem (Graziano da Silva, 

2002, p. 79-80). 

    

 As mudanças regulatórias introduzidas nesse período sedimentaram um conjunto de 

reformas liberalizantes que definiu o quadro institucional básico, regulador das relações entre 

o Estado e o mercado, e entre o sistema econômico nacional e o capitalismo mundial no começo 

do século XXI (SALLUM JR., 2003, p. 50). 

 

                                                           
34 Lowi (1972) partiu do pressuposto de que as reações e as expectativas das pessoas afetadas por medidas políticas têm um 

efeito antecipado para o processo político de decisão e de implementação. Neste contexto, ele definiu quatro tipos de políticas 

– distributivas (baixo grau de conflito), redistributivas (alto grau de conflito), regulatórias (adquirem efeito por ordens e 

proibições, decretos e portarias) e constitutivas (definem as regras do jogo e com isso a estrutura dos processos e conflitos 

políticos; diz respeito às próprias instituições, à “polity”).  
35 A redemocratização trouxe de volta o tema da reforma agrária. O Decreto nº 97.766, de 10 de outubro de 1985, instituiu 

novo Plano Nacional de Reforma Agrária, com a meta de destinar 43 milhões de hectares para o assentamento de 1,4 milhão 

de famílias até 1989. Criou-se para isso o Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento e a Reforma Agrária, mas quatro 

anos depois os números alcançados eram modestos perante a meta - 82.689 famílias assentadas em pouco menos de 4,5 milhões 

de hectares. 
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 Ademais, as mudanças de políticas que ocorreram na década de 90, incluindo a maior 

abertura externa, a desregulamentação dos mercados (as cadeias de trigo, café, leite e cana-de-

açúcar), as novas políticas de preços mínimos e de crédito rural, fizeram com que o setor 

agrícola passasse a operar dentro de uma estrutura mais competitiva, tanto pelo fato de que 

essas mudanças criaram mais concorrência dentro do setor, como porque o setor, como um 

todo, passou a sofrer mais concorrência vinda do exterior. Disso tudo resultou uma tendência 

geral de aumento da produtividade agrícola e redução de custos, com consequente queda no 

preço dos alimentos (SALLUM JR.; REZENDE, 2003, p. 234).  

 

 Nesse diapasão, as proposições das coalizões foram acolhidas pela esfera federal e, no 

biênio 1999-2000, o Ministério da Agricultura foi desmembrado, originando o MAPA 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), responsável pelas políticas de apoio aos 

grandes produtores, além de atribuições como defesa sanitária e zoneamento agrícola, e o MDA 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário), criado com a incumbência de fomentar políticas de 

apoio à reforma agrária e à agricultura familiar, além de promover melhores práticas de gestão 

do Cadastro de Imóveis Rurais.  

 

 

      3.4. Novos cenários, novas posturas 

 

 O ano de 1995 é emblemático para a política agrária e fundiária brasileira. O lançamento 

do PRONAF36 (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) pode ser visto 

como resultado da confluência de três processos: 1) o reflexo dos movimentos sociais já 

discutidos; 2) a incorporação, pelos atores sociais, de um discurso novo (desvinculando-se das 

mobilizações históricas pela reforma agrária e direitos trabalhistas e sociais), notabilizando-se 

pela valorização de uma política agrícola diferenciada, como forma de dotar as famílias e os 

assentamentos rurais com mecanismos mais eficientes de geração de renda e maior 

produtividade; 3) o impacto gerado no país pelos massacres dos sem-terra em Eldorado dos 

Carajás (Pará, em 1996) e Corumbiara (Rondônia,1995), onde 31 pessoas pereceram nas duas 

localidades (dos SANTOS, Fábio Pereira. Coalizões de interesses e a configuração política da 

agricultura familiar no Brasil, 2011).  

 

 Complementarmente, em 1996, foi instituído o Ministério Extraordinário de Política 

Fundiária (MEPF), órgão que quatro anos depois deu origem ao MDA37. Desde 2001 o MDA 

abriga a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), fato que coloca em evidência a dualidade da 

estrutura agrária e fundiária no país.  Com a instituição do PRONAF, pela primeira vez na 

história da agricultura brasileira configurou-se uma política específica para os pequenos 

produtores rurais. Contudo, os anos que se seguiram à celebração do PRONAF mostraram uma 

alternância na visão de como o programa contribuiria para o fortalecimento da agricultura 

familiar.  

                                                           
36 Available from: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa. Acesso em: 17 ago. 2018. Em 

2006, por meio da Lei 11326, a agricultura familiar foi contemplada por um ordenamento jurídico específico. 
37 Em 2016 o “MDA” foi rebatizado, assumindo o nome “SEAD – Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário”, vinculado à Casa Civil (Presidência da República). 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa
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Inicialmente floresceu uma política pública voltada aos aspectos agrícola (crédito rural, 

seguro de produção e de preço) e agrário (assentamentos da reforma agrária). Para se ter uma 

ideia da importância que o programa assumiu, no decorrer do tempo, como principal 

mecanismo de apoio à agricultura familiar, recorremos ao valor disponibilizado pelo Plano 

Safra da Agricultura Familiar no biênio 2014/2015, chegando a R$ 24,1 bilhões. 

 

 A partir dos anos 1997-1998 percebe-se o aparecimento de contornos assistenciais e 

sociais nas políticas implementadas. Naquele momento vivia-se um período em que a doutrina 

neoliberal dominava o pensamento econômico, fato que posicionava o Estado como 

disciplinador das “falhas de mercado”, canalizando, nessas circunstâncias, suas ações para o 

combate à pobreza rural. Em decorrência desse quadro, grupos de agricultores com maior 

vulnerabilidade social, notadamente os situados em municípios com menor IDH38 (Índice do 

Desenvolvimento Humano), constituíram-se nos beneficiários que receberam a preferência no 

desembolso dos recursos. 

 

 Em que pese o neoliberalismo como a corrente de pensamento econômico predominante 

desde o início dos anos 90, verificamos, nesse mesmo período, um aparente paradoxo inerente 

à atuação estatal no Brasil, visto que políticas públicas com características de “Estado do Bem-

estar social”39 foram implementadas. 

 

 Com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República em 2003, as 

discussões acerca do foco do PRONAF ganharam novo ímpeto. Nessa conjuntura, as políticas 

incorporaram um novo referencial, amparado na adoção da segurança alimentar e da 

sustentabilidade como pilares. Destarte, os “mercados institucionais”40 passaram a ser 

atendidos pela agricultura familiar. Um exemplo dessa sistemática pode ser ilustrado pelo 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), gestado em 2003 com o propósito de proporcionar 

segurança alimentar às populações de alta vulnerabilidade social, no contexto então vigente das 

políticas de agricultura familiar.  

 

 Anos mais tarde, a promulgação da Lei 11947/2009 garantiu um mínimo de 30% dos 

recursos federais para a alimentação escolar, utilizando-se do PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) como meio para a implantação dessa política. Em 2004 foi anunciado o 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), pautado na compra de oleaginosas 

(principalmente a soja) para geração do biodiesel. Essas são algumas das ações que 

                                                           
38 Definição da Organização das Nações Unidas (ONU): O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida 

do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da 

criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, 

que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento.  
39 Também denominado em inglês como “Welfare State”, configura uma forma assistencial de intervenção do Estado na 

sociedade. Todas as políticas sociais, como habitação, educação, saúde, renda e seguridade social são atribuídas como 

responsabilidade do Estado. 
40 A literatura da época cunhou o termo “mercado institucional” para se referir aos diferentes públicos a serem beneficiados 

pela agricultura familiar, dentre eles as escolas públicas, os hospitais públicos, os presídios, os restaurantes universitários etc. 

Analogamente, compõem-se de sujeitos administrados pela gestão pública. Nesse sentido, consistiria em um tipo de política 

pública autocentrada (interna), restrita a consumidores (beneficiários) que orbitavam na esfera pública.  
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configuraram a terceira fase dessas políticas públicas. Posteriormente, em 2010, os estudos de 

SCHNEIDER, SHIKI e BELIK41 identificaram as três fases aqui comentadas. 

 

 Vale ressaltar alguns trabalhos acadêmicos que evidenciaram as modificações na 

postura dos sindicatos e entidades de classe dos trabalhadores rurais. A expressão “novo 

sindicalismo” captou essa vertente, apontando uma mudança no teor das reivindicações. Na 

realidade eram os agricultores familiares, e não os assalariados rurais, que compunham a base 

de sustentação dos sindicatos rurais e entidades de classe. Ficou clara a dissonância entre o 

movimento sindical e sua base de sustentação (FAVARETO, 2006, p. 27).    

 

 Fora do campo acadêmico, nas lutas sociais, os sindicatos de trabalhadores e suas 

estruturas nacionais de representação estavam simplesmente substituindo suas bandeiras de luta 

empunhadas ao longo de três décadas – reforma agrária e direitos trabalhistas – pela 

reivindicação por um projeto alternativo de desenvolvimento rural baseado na agricultura 

familiar (FAVARETO, 2007, p. 14-15).   

 

 No que tange à aplicação da abordagem intitulada “policy analisys” como elemento 

explicativo das variáveis político-institucionais até aqui relacionadas, podemos inferir o 

seguinte:  

 

 1) As instituições (“polity”) acomodaram o fluxo de mudanças decorrente dos 

movimentos e posicionamentos dos diversos sujeitos políticos, vis-à-vis a criação do 

PRONAF (1995), do MEPF (1996), do MAPA (2000) e do MDA (2001); 

 

 2) Do ponto de vista da racionalidade da administração pública, não faz sentido 

ter duas estruturas funcionais (MAPA e MDA), se os públicos-alvo, ambos rurais, não 

competem entre si, bem como direcionam suas produções para atendimento de 

mercados diferentes. Esses dois novos órgãos da administração direta, agrícola e 

fundiária, alteraram o arranjo institucional vigente, originando burocracias distintas; 

 

 3) Os processos políticos decisórios (“politics”) manifestaram-se por meio de 

duas amplas coalizões, defensoras dos pleitos da “agricultura patronal” e da “agricultura 

familiar”;  

 

 4) As políticas (“policys”) que conformaram os embates assumiram em um 

primeiro momento um caráter liberalizante (concretizada pela publicação da Lei 

8171/1991), favorável à agenda do agronegócio e, em um momento posterior, o 

PRONAF consubstanciou as demandas dos movimentos sociais, notadamente 

                                                           
41 SCHNEIDER, SHIKI e BELIK (2010) desenvolveram estudos apontando para três fases de políticas públicas voltadas ao 

apoio da agricultura familiar. Em um primeiro momento, quando do lançamento do PRONAF, emergiram políticas com um 

contorno agrícola e agrário. A partir dos anos 1997-1998, consequência do neoliberalismo dominante na época, as políticas 

adquiriram um contorno social e assistencial, com foco no combate à pobreza rural, convalidando o papel do Estado enquanto 

monitor das “falhas de mercado”. A terceira e última fase apontada pelo estudo classificou as políticas, derivadas do PRONAF, 

direcionadas para a segurança alimentar e sustentabilidade.  
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permeadas por uma nova postura, tendo como pano de fundo o desenvolvimento rural 

via o fortalecimento da agricultura familiar. 

 

 Em meio às idiossincrasias verificadas entre as duas coalizões, verifica-se uma busca 

pelo entendimento e pela manutenção dos canais de interlocução. Mesmo no momento mais 

crítico desse processo, tendo nos massacres de Corumbiara e Eldorado dos Carajás uma triste 

lembrança, ambos os lados se sentaram à mesa de negociações. Nessa aparente polaridade, entre 

um projeto neoliberal e um projeto participativo-democratizante, a sociedade civil pode 

desempenhar um papel mais ativo e propositivo (DAGNINO, 2002, p. 289).  

 

 Talvez esteja aí o amálgama dessa disposição para o diálogo, apesar de uma agenda 

política conflituosa e, em algumas oportunidades, permeada por dúvidas recorrentes acerca das 

possibilidades de ação. Esse enredo ratifica um dilema secular a ser resolvido, que remete aos 

primórdios tempos da colonização brasileira. A atual estrutura fundiária, altamente concentrada 

e com poucas chances de alteração no curto e médio prazo, reforça a premência no 

estabelecimento de mecanismos redutores da desigualdade social no país, ancorados na 

tolerância política, no amadurecimento político-institucional e na implantação de políticas 

públicas que dialoguem com os anseios da população.  

 

 Como veremos a seguir, a instituição do MAPA e do MDA no início dos anos 2000, em 

última instância, reflexo dos movimentos engendrados pelas coalizões supracitadas, aliada às 

experiências exitosas implementadas na Europa ainda no início dos anos 90, viria a pavimentar 

o caminho para o surgimento, no Brasil, do conceito de “territorialidade” aplicada à gestão 

pública. Mormente, esse mecanismo (“gestão territorial”) encontra embasamento na 

Constituição Federal, conforme previsto nos artigos 3º (inciso III) e no artigo 158º 

respectivamente. Nesse quadro, políticas públicas voltadas à gestão territorial ensejaram uma 

série de iniciativas pioneiras, tendo no PRONAT (Programa Nacional do Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Rurais) uma tentativa de melhor estimular o desenvolvimento rural 

e, por conseguinte, reduzir as desigualdades regionais.     

 

 

 

4. Desenvolvimento Rural e Desenvolvimento Socioeconômico  

 

4.1 Tipologia do Desenvolvimento Rural 

 

 As altas taxas de crescimento econômico observadas no período pós-guerra, 

notadamente entre 1950 e 1975, refletiram-se no Brasil por meio de uma intensa urbanização e 

industrialização. Nessa mesma época as atividades agrícolas beneficiaram-se do progresso 

técnico-científico, proporcionando à economia rural ganhos de produtividade crescentes e 

consistentes. No “mundo rural” brasileiro vivia-se os efeitos da “modernização conservadora”, 

cujo apogeu aconteceu durante o regime militar, principalmente na década de 70. 
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 Essa modernização da agricultura acarretou mudanças socioeconômicas no campo, 

modificando as relações sociais e a cultura campestre. Materializava-se definitivamente a 

incorporação de determinados costumes e valores urbanos nas comunidades rurais. Nesse caso, 

crescimento econômico aparecia como sinônimo de desenvolvimento rural, ao associar os 

aumentos de produtividade e geração de renda como consequências diretas da mecanização do 

cultivo da terra, bem como a utilização de herbicidas no controle de pragas nas plantações. 

Portanto, esse foi o primeiro momento em que as agendas acadêmica e política protagonizaram 

discussões e debates sobre o que podemos chamar de “desenvolvimento rural”.  

 

Na conjuntura da época, “desenvolvimento rural” estava diretamente ligado ao conceito 

de “desenvolvimento agrícola” (agropecuário), ou seja, aos aspectos puramente técnicos do 

manuseio da terra como área plantada, eficiência, relação capital-trabalho etc.  

 

 Ainda durante a década de 70 surgiram os primeiros estudos propondo um 

redimensionamento do campo de análise do tema “desenvolvimento rural”. Outras variáveis, 

além do aspecto produtivo (econômico), começaram a compor o rol de interesses de 

economistas e cientistas sociais. A materialidade dos fatores de produção (desenvolvimento 

agrícola) foi enriquecida com produções acadêmicas sobre as instituições, as políticas públicas, 

as disputas entre classes, o acesso à terra, os mercados, entre outros. Esse contexto proporcionou 

o surgimento do termo “desenvolvimento agrário”, ao propor uma visão mais holística do meio 

rural, em relação ao “desenvolvimento agrícola”.  

 

Os aspectos sociais, econômicos e culturais alargariam o campo de análise. Como vimos 

anteriormente, as intensas disputas travadas entre a “agricultura patronal” e os representantes 

dos diversos movimentos sociais, reunidos sob a égide da “agricultura familiar” desde o final 

dos anos 80, encontram no “desenvolvimento agrário” fundamentos teórico-empíricos 

complementares, ampliando a esfera analítica fomentada inicialmente pelo “desenvolvimento 

agrícola”. 

  

 No início dos anos 80, um indiano com formação acadêmica inglesa revolucionou o 

modo de se pensar o “desenvolvimento”. Amartya Sem foi seminal ao conceber uma lógica que 

diferenciasse “crescimento econômico” de “desenvolvimento”. Sua teoria baseava-se em três 

conceitos interligados – “capacidades”, “funcionamentos” e “realizações”. Nessa óptica, 

“crescimento econômico” não promove “desenvolvimento”, pois o primeiro fica restrito à renda 

como variável explicativa da evolução humana (TROIAN, Alessandra; KLEIN, Angela Lucina; 

SILVA, Leonardo Xavier da. A abordagem das capacitações e suas aplicações no 

desenvolvimento rural, 2013). 

 

  Décadas depois da publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 

(documento da ONU42 que sistematizava o bem-estar, a qualidade de vida e a felicidade como 

componentes do desenvolvimento), Amartya Sem prosseguiu com a linha de pensamento 

preconizada pela Declaração dos Direitos Humanos, e amadureceu o entendimento de 

                                                           
42 ONU – Organização das Nações Unidas. 
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desenvolvimento, ao elaborar os três conceitos acima mencionados. Essencialmente, os 

“funcionamentos” refletem tudo aquilo que as pessoas podem ser ou fazer, ao passo que as 

“capacidades” são os funcionamentos alternativos, são os estados ainda não executados pela 

pessoa (MATTOS, 2006). O domínio das “capacidades” permite ao indivíduo usufruir de uma 

liberdade43 genuína, ao torná-lo apto para a realização dos “funcionamentos”.   

 

 Decorrente do trabalho de Amartya Sem, KAGEYAMA (2008) ressalta que o 

desenvolvimento rural não pode ser explicado apenas pelo crescimento econômico, mas 

desmembrado em quatro dimensões: dimensão econômica, dimensão sociocultural, dimensão 

político-institucional e dimensão ambiental. Logo, para que o desenvolvimento possa ocorrer 

no meio rural, é fundamental existir uma melhoria contínua das condições de vida, o que 

acarreta investir no aperfeiçoamento das capacidades de escolhas da população. Depreende-se 

desse raciocínio o papel fulcral que a educação pública de qualidade exerce nesse processo, ao 

habilitar as pessoas para o efetivo exercício da cidadania.  

 

 Paralelamente, a preocupação com o meio ambiente influenciou as discussões sobre o 

tema a partir de meados dos anos 80, ganhando intensidade no início dos anos 90, quando o 

conceito de “desenvolvimento rural” ganhou novos contornos, revestidos por um arcabouço 

ambientalista. Assim, nasce o termo “desenvolvimento rural sustentável”, embora, nesse caso, 

a palavra “sustentável” apareça inserida em um invólucro claramente ambiental.     

 

Os anos 90 originaram o que é considerada a segunda onda de debates acerca da 

conceituação do “desenvolvimento rural”, desta vez em escala global. Nesta década vivenciou-

se um ambiente de profundas e rápidas transformações. A palavra “globalização” surgiu nesse 

enquadramento, com o intuito de resumir um célere processo de integração de cadeias globais 

de produção, antes mais restrita aos limites regionais. Foi um período em que a corrente de 

pensamento econômica neoliberal tornou-se hegemônica na grande maioria dos países (tanto 

desenvolvidos como em desenvolvimento), acarretando a redução da intervenção estatal na 

economia e propondo um modus operandi financeiro ancorado na ampla mobilidade de capitais.     

As inúmeras crises financeiras, ocorridas em diferentes partes do mundo, aguçaram nos 

estudiosos a necessidade de se entender e sugerir formas alternativas de desenvolvimento.  

 

 Nesse universo insere-se uma outra maneira de se compreender “desenvolvimento 

rural”, baseado em um conjunto de ações governamentais indutoras de mudanças qualitativas 

no ambiente rural. Considera-se aqui o Governo como protagonista do planejamento e execução 

de políticas setoriais, como normalmente acontece. Logicamente a participação da sociedade 

civil deve ser considerada, porém o grande promotor de políticas setoriais (sociais) é o Governo. 

A expressão “desenvolvimento rural” tem assumido ao longo das últimas quatro décadas uma 

miríade de definições, apreendendo as ressonâncias das mutações sociais, culturais, políticas, 

econômicas e, mais recentemente, climáticas, percebidas na sociedade contemporânea.  

 

                                                           
43 Na concepção de Amartya Sem, existem cinco liberdades “instrumentais”: liberdades políticas, facilidades econômicas, 

oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. 
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O conjunto dessas instituições parece apontar para uma tendência na concepção de 

estratégias governamentais, traduzidas nas políticas públicas perpetradas pelos países de 

diferentes matizes ideológicas, ao considerar a fator “local” como norteador das ações. Em um 

mundo que tem aproximado continuamente os tecidos sociais das nações, valendo-se de uma 

comunicação instantânea em escala global, não obstante ainda obedece às interações sociais em 

nível regional. Pois é exatamente a partir desse escopo que se constitui a quinta tipologia do 

“desenvolvimento rural”. Trata-se do conceito de “desenvolvimento local”, onde a 

territorialidade delimita o modo como a sociedade rural se expressa, bem como se relaciona 

com o meio ambiente. Em suma, o entendimento dos diferentes formatos institucionais, 

intrínsecos ao desenvolvimento rural de uma determinada região, possibilita uma compreensão 

aprofundada das alterações na posse e no uso da terra, ou seja, a própria estrutura fundiária.  

 

 

      4.2 Desenvolvimento rural no Brasil 

 

 O estoque de pesquisas e estudos acumulados nos últimos cinquenta anos acerca do 

setor rural, permite enxergar com maior clareza as soluções engendradas como resposta às 

vicissitudes regionais. Na complexidade e singularidade socioeconômica encontrada nas cinco 

regiões brasileiras, emergem diversas possibilidades de atuação governamental, as quais 

podem, por meio de uma segmentação planejada, angariar maiores chances de êxito na 

formulação e execução de políticas públicas agrárias. É justamente essa característica 

geográfica, pertinente à constituição populacional, que se manifesta no desenvolvimento rural 

local.  

 

 A região Nordeste parece ainda dormitar em contextos do passado, seja pela fraca 

distribuição de renda entre suas microrregiões (municípios), seja no que tange às relações 

políticas e sociais, que permanecem aquém de um padrão mínimo de institucionalidade 

satisfatório. Conforme MARTINS (1994), o Nordeste seria a região onde reina “O Poder do 

Atraso”. Embora existam algumas experiências pontuais de sucesso, o fato é que essa porção 

do país convive com indicadores sociais abaixo da média brasileira, carência nas redes de 

saneamento básico, além de uma concentração fundiária secular, que acaba estimulando e 

retroalimentando relações patrimonialistas. A concentração fundiária assume, nesse cenário, 

uma dupla função – reserva de valor e reserva de poder (dominação política) – visto que o 

colono se submete ao julgo do proprietário de terras (latifundiário). A própria elite agrária, em 

muitos casos, confunde-se com a elite política, situação que favorece a perpetuação das relações 

sociais. A modificação institucional desse quadro coloca-se como fator primordial para se 

alterar o status quo local (NAVARRO, Zander. Desenvolvimento rural no Brasil: os limites do 

passado e os caminhos do futuro, 2001). Dada a desaceleração dos esforços do Governo Federal 

direcionados à reforma agrária, principalmente a partir de 200644, fica evidente o longo percurso 

a ser percorrido pela região rumo a uma estrutura fundiária mais igualitária e democrática, e 

que dialogue efetivamente com o previsto no artigo 5º (inciso XXIII)45 da Constituição Federal.    

                                                           
44 Conforme demonstrado na Figuras 01 e 02. 
45  Inciso XXIII do artigo 5º da Constituição Federal - a propriedade atenderá a sua função social;   
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 Na região Norte temos um quadro diferente. Estima-se46 que seja grande a quantidade 

de terras “griladas”47, face à quantidade de terras públicas oficialmente reconhecidas pelo 

INCRA (cerca de 22,8 milhões de hectares, conforme levantamento do INCRA em 2016). Em 

paralelo à grilagem de terras, outra questão sensível ao desenvolvimento rural da região diz 

respeito aos impactos no meio ambiente, decorrente da má utilização do solo, notadamente o 

desmatamento. Atualmente esse assunto extrapola as instâncias do poder público e, há alguns 

anos, tornou-se objeto de intenso monitoramento de organizações não governamentais 

internacionais. Foi nesta região que o Governo Federal empreendeu o último avanço da reforma 

agrária, no biênio 2005-200648. Desde então, o ímpeto demonstrado na desapropriação de terras 

tem caído, e na década atual encontra-se praticamente estagnado. Junte-se a isso os 

assentamentos decorrentes da reforma agrária até então realizados, aconteceram sem as devidas 

salvaguardas ambientais, fato que insere mais um desafio na lista de demandas fundiárias 

pendentes a ser endereçada na região. Ocupar e beneficiar-se economicamente dessa porção do 

território, respeitar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, promover condições de 

desenvolvimento rural sustentável, acenam como pontos necessários a serem contemplados nas 

futuras políticas públicas.  

 

 Já na região Centro-Oeste convivem dois polos socioeconômicos. Aliado à quantidade 

considerável de terras voltadas ao agronegócio (notabilizando-se pela importante contribuição 

para o saldo da balança comercial), ainda registram-se casos de grilagem e conflitos rurais. 

Analogamente às regiões Nordeste e Norte, evidencia-se uma premente regularização fundiária. 

 

 Talvez a região Sul expresse com maior fidedignidade uma condição favorável ao 

desenvolvimento e perpetuação da agricultura familiar. Em parte, devido à intensa migração 

europeia do final do século XIX e início do século XX49, concomitante à boa qualidade do solo, 

verifica-se nessa área famílias e cooperativas agroindustriais extremamente competitivas. 

Nessa área prosperaram diversas lavouras, não só dedicadas ao atendimento do mercado 

interno, como também pedidos externos. Nesses termos, configura-se, literalmente, o 

“desenvolvimento local” caracterizado por um modus operandi produtivo e democrático 

(FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil, 11ª reimpressão, 2006).      

       

 O desenvolvimento rural no Brasil, em função da colonização50, moldou com diferentes 

matizes a repartição e o uso do solo nas suas cinco regiões. Ao longo dos últimos 518 anos, 

desde a introdução das sesmarias até os dias atuais, percebemos os distintos efeitos provocados 

por estruturas político-administrativas mais e menos centralizadoras, mais e menos 

                                                           
46 O INCRA não possui dados concretos acerca da quantidade de terras devolutas que foram objeto de grilagem. 
47 O termo “grilagem” ficou conhecido na região amazônica em função da apropriação indevida de terras, notadamente pela 

expulsão de posseiros pelos grandes proprietários. Recentemente, esse assunto adquiriu grande repercussão, quando da 

publicação da Lei 13465/2017, que legalizou a posse de terras, para os que nela estivessem, com área limite de 2500 hectares. 
48 Conforme demonstrado nas Figuras 01 e 02. 
49 A chegada de imigrantes europeus em solo brasileiro trouxe novas técnicas de cultivo, além da característica da agricultura 

familiar típica europeia. 
50 A colonização brasileira aconteceu em sua grande maioria “de fora para dentro”, ou seja, das áreas litorâneas para o interior. 

Esse fato histórico explica, em grande parte, o porquê de hoje nos depararmos com altos índices de densidade populacional na 

costa brasileira, enquanto no interior ainda encontramos baixas densidades demográficas. 
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democráticas. Ademais, cada porção do nosso território reflete as relações das populações que 

nele habitam e interagem com o meio ambiente.  

 

Essas peculiaridades regionais têm pautado, desde o início dos anos 200051, tentativas 

de formulação e implementação de política públicas mais setorizadas, privilegiando aspectos 

locais. As evidências empíricas ainda não permitem conclusões assertivas, porém fornecem 

indícios quanto ao potencial de determinadas ações no aperfeiçoamento de políticas públicas 

regionais. Em vista disso, programas como o PRONAT (Programa Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais) parecem convergir para esse formato.  

 

 Veremos mais adiante detalhes dessa iniciativa, traçando um paralelo com um programa 

antecessor de grande repercussão na Europa, o “LEADER” (Ligação entre Ações de 

Desenvolvimento da Economia Rural).   

 

 Portanto, dada a condição verificada no Nordeste, parece factível pensar em um modelo 

de intervenção estatal que priorizasse a reforma agrária, de forma a alterar a composição 

fundiária naqueles Estados. No polo oposto, considerando o cenário da agricultura familiar 

produtiva da região Sul, faz mais sentido pensar, em um primeiro momento, no fomento ao 

crédito fundiário, possibilitando aos agricultores acesso fácil às linhas de financiamento para 

incrementar a produção e comercializar a safra. Na Amazônia, no Centro-Oeste, assim como 

no Nordeste, a regularização fundiária seria o ponto em comum como diretriz para a redução 

de conflitos, de maneira a garantir a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento rural.  

 

 

      4.3 A “territorialidade” como premissa para o desenvolvimento rural e 

 socioeconômico 

 

A noção de territorialidade não é uma ideia nova no mundo. Os registros históricos 

evidenciam que esse conceito apareceu originalmente na região Centro-Norte da Itália52. 

Séculos depois, na Inglaterra do final do século XIX, Alfred Marshall retoma o conceito em 

outro contexto, rebatizando-o de “distrito industrial”. Imaginava-se que não era a simples 

aglomeração de setores economicamente correlatos, mas, sobretudo, um fator intangível, certa 

“atmosfera” industrial que se materializava em três economias externas: a difusão de 

conhecimentos, das técnicas e da tecnologia, o desenvolvimento de máquinas de produção 

especializadas e a criação de um importante mercado local de empregos (OCDE, 2001a, p.17). 

 

 Com base nas premissas da multissetorialidade, do empoderamento das organizações 

locais e na criação de três modelos de implementação de políticas públicas regidos pela 

dinâmica regional, o governo brasileiro deu início, na década de 90, à elaboração de três 

iniciativas voltadas à valorização das diferenças espaciais e territoriais. Essas políticas públicas 

                                                           
51 Na Europa o conceito de “territorialização” surge nos anos 90, difundido por meio de relatórios da OCDE (Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Nessa linha, em 1994 deu-se início à “Divisão de Desenvolvimento Territorial” 

da OCDE.          
52 A primeira manifestação de organização e gestão em forma de territórios é considerada a perpetrada na região Centro-Norte 

da Itália, no final da Idade Média. 
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inovadoras53 (“Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento”, “Programa de 

Desenvolvimento Integrado e Sustentável de Messoregiões Diferenciadas” e “Zoneamento 

Econômico Ecológico”) pautavam-se pelo recorte territorial como elemento diferenciador das 

outras iniciativas até então empreendidas. O foco da ação deslocava-se das cinco regiões em 

que se divide o país e do conceito de repartição setorial de recursos (“demanda de balcão”) para 

uma lógica territorial e de projetos. Procurava-se, dessa maneira, imprimir a esse novo conjunto 

de políticas públicas uma característica de maior proximidade das populações a serem 

atendidas. 

 

 As discussões ganharam impulso com a criação, em 1999, do Ministério da Integração 

Regional, órgão da administração federal para o qual foram atribuídas as seguintes funções: 

promover a competitividade sistêmica; mobilizar o potencial endógeno de desenvolvimento das 

regiões; fortalecer a coesão econômica e social; promover o desenvolvimento sustentável e 

fortalecer a integração continental. Percebe-se que se tratavam de atribuições genéricas, sem 

adentrar nas especificidades político-institucionais da questão territorial. Na mesma linha, a 

Constituição Federal, no artigo 170º (inciso VII), normatizava, em linhas gerais, o arcabouço 

legal pertinente à gestão do espaço regional. Em 2003, com a promulgação da Lei 10683, o 

governo federal conferia a responsabilidade pelo ordenamento territorial ao Ministério da 

Integração Regional (MI), mesmo ano em que foi lançado o PRONAT54.  

 

 Desde maio de 2016, quando da extinção do MDA, a Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD), sucessora do MDA, coordena os esforços do 

governo federal relativos à reforma agrária e à agricultura familiar. Reportando-se à Casa Civil, 

a Secretaria é composta por quatro subsecretarias – Subsecretaria de Agricultura Familiar, 

Subsecretaria de Desenvolvimento Rural, Subsecretaria de Regularização Fundiária na 

Amazônia Legal e Subsecretaria de Reordenamento Agrário. Atualmente a Subsecretaria de 

Desenvolvimento Rural concentra as atividades55 voltadas ao desenvolvimento territorial. 

 

 A ênfase em políticas alicerçadas no desenvolvimento local revelou uma preocupação 

adicional com o assunto “meio ambiente”. A profusão de trabalhos e debates sobre as condições 

ambientais, ao longo dos anos 90, precedeu a criação do extinto MDA, influenciando 

sobremaneira a definição das diretrizes, assim como a elaboração e implementação das políticas 

públicas originadas no antigo Ministério. Outrossim, os níveis alarmantes de desmatamento 

verificados na região amazônica (estudos do americano Thomas Lovejoy e do brasileiro Carlos 

Nobre, publicados na revista “Science Advances” em fevereiro de 2018, demonstram que a 

devastação na Amazônia brasileira está perto de 17% da área total, ou seja, cerca de 561 mil 

                                                           
53 Para subsidiar o processo de regionalização dos investimentos públicos previstos no PPA 1996-1999, o Ministério do 

Planejamento coordenou uma série de estudos, tendo como tema central “Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento”. 

Esse movimento é considerado por muitos como o ponto de partida para a inclusão dos projetos territoriais na agenda do 

planejamento estatal. Ao longo dos anos 2000, surgiram diversos programas enfatizando o conceito do território como eixo 

norteador. Dentre eles, frisamos o PRONAT, o PNDR (Programa Nacional de Desenvolvimento Regional), o CONSAD 

(Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local) e o PTC (Programa Territórios da Cidadania). Pelos seus 

aspectos constitutivos, o PRONAT abrange os atributos de um modelo de desenvolvimento local, com foco no setor rural. 
54 Apesar do Ministério de Integração Regional ser o responsável pelo ordenamento territorial, atuando como o próprio 

integrador dos projetos territoriais ora propostos pelos outros Ministérios, o Ministério de Desenvolvimento Agrário elaborou e 
coordenou, dentre alguns programas, o PRONAT. Lançado em 2003, o PRONAT tornou-se efetivamente operacional em 2004.    
55 Available from: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sdt/apresenta%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 10 ago. 2018. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sdt/apresenta%C3%A7%C3%A3o
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Km2. Segundo os cientistas, um nível de 20% da área devastada traria severas consequências 

pluviométricas)56 constitui-se em outro fator direcionador das atenções ambientalistas.     

  

 A academia tem se envolvido amiúde, no sentido de localizar na literatura existente as 

idiossincrasias brasileiras, de forma a possibilitar a elaboração de um referencial teórico-

descritivo das realidades nacionais.  

 

 VEIGA (2002), enfatiza a conexão entre desenvolvimento rural (socioeconômico) e a 

“preservação das peculiaridades naturais e culturais” do espaço geográfico. Por conseguinte, a 

consideração das vocações naturais da terra, enquanto uma região contínua e dotada de uma 

singularidade sociocultural, deve nortear as condições de intervenção territorial.  Diferente das 

formas centralizadas e rígidas encontradas nas organizações industriais57 tradicionais, a 

formulação de estruturas menos rígidas, permeadas por uma dinâmica social cooperativa entre 

os atores econômicos, confere aos projetos de territorialização a necessária integração em rede 

(GUIGOU; PARTHENAY, 2001, p. 19).  

 

 Somente a partir de um caráter localizado de conhecimento e inovação pode-se 

vislumbrar um significado especial para as políticas de desenvolvimento territorial. Dessa 

maneira, os territórios se transformam em um locus permeado por um mecanismo 

empreendedor, impulsionando a integração entre empresas, representantes eleitos, associações 

locais e órgãos do Estado (OCDE, 2001b).    

   

 

5. Governança, administração e regularização fundiária   

 

      5.1 Governança fundiária como fundamento para o desenvolvimento 

 

 Termo originalmente utilizado no setor privado, a prática dos conceitos preconizados 

pela “governança” propicia à esfera pública ganhos consistentes de governabilidade e 

legitimidade de suas ações.  

 

Analisaremos como boas práticas de governança podem influir na promoção de um 

ambiente rural produtivo, menos desigual e beneficiário de uma maior segurança jurídica. 

  

 A governança pública pode ser entendida como um sistema que determina o equilíbrio 

de poder entre os envolvidos – cidadãos, representantes eleitos, alta administração, gestores e 

colaboradores – com vistas a permitir que o bem comum prevaleça sobre os interesses de 

pessoas ou grupos (MATIAS-PEREIRA, 2010, adaptado). Logo, governança no setor público 

se refere aos mecanismos de avaliação, direção e monitoramento; e às interações entre 

estruturas, processos e tradições, as quais determinam como os cidadãos e outras partes 

                                                           
56 Available from: http://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340.full. Acesso em: 25 jul. 2018.  
57 O “Fordismo” talvez seja o grande representante da maneira hierarquizada e rígida de se gerir uma fábrica, onde as interações 

humanas são planejadas e todo o processo de produção é submetido aos controles gerenciais previamente estabelecidos. Esse 

modelo foi implementado pelo americano Henry Ford, considerado o “pai” da linha de produção moderna na indústria 

automobilística, concebida no início do século XX. 

http://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340.full
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interessadas são ouvidos, como as decisões são tomadas e como o poder e as responsabilidades 

são exercidas (GRAHN; AMOS; PLUMPTRE, 2003). Na mesma linha, o TCU58 oferece a 

seguinte definição de governança pública – “Compreende essencialmente os mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação 

da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da 

sociedade”.  

 

 No que tange especificamente à governança fundiária59, podemos dizer que é um 

elemento crucial para determinar se as pessoas, as comunidades e outros grupos conseguem 

conquistar os direitos e os deveres conexos que lhes permitem utilizar e controlar a terra e os 

recursos pesqueiros e florestais, de acordo com as formas pelas quais conseguem acesso a esses 

deveres e direitos. Muitos problemas relacionados à posse surgem como consequência de uma 

governança fraca, e as tentativas de abordar os problemas fundiários são afetados pela qualidade 

da governança. Uma governança fraca tem efeitos adversos na estabilidade social, na utilização 

sustentável do meio ambiente, nos investimentos e no crescimento econômico (Diretrizes 

Voluntárias para a Governança Responsável da terra, dos Recursos Pesqueiros e Florestais no 

contexto da Segurança Alimentar Nacional – DVGT, apresentada pela FAO em 2012). 

Portanto, uma boa governança é caracterizada pela participação dos cidadãos na tomada de 

decisões, pela prestação de contas pelo poder público e por uma sociedade atuante na 

observância das normas e leis pelos seus governantes.  

  

 Outra conceituação importante refere-se à diferença entre administração (ou gestão) 

fundiária e governança. A primeira se ocupa da implementação das políticas públicas, isto é, 

tem como foco a disponibilização e gerenciamento dos mecanismos instrumentais 

(institucionais), que possibilitarão a posse e o uso da terra, enquanto a governança abrange uma 

dimensão maior, ao considerar os cidadãos como sujeitos sociais do desenvolvimento fundiário, 

enfatizando aspectos socioeconômicos e ambientais da terra. Nesse sentido, a administração de 

terras (fundiária) “é o estudo de como as pessoas se organizam em torno da terra, incluindo a 

forma como as pessoas pensam sobre a terra e como as instituições constroem e gerenciam os 

processos de administração da terra” (WILLIAMSON, 2010, p. 38).  

 

A forma como instituições e regras são observadas pelos cidadãos, aliado aos problemas 

e soluções decorrentes do uso da terra, definirão o caráter da governança fundiária de um 

determinado território. Segundo WILLIAMSON (WILLIAMSON, et al., 2010), a partir de um 

adequado cadastro60 fundiário, pode-se implementar um sistema de gerenciamento pautado nas 

seguintes premissas: 

                                                           
58 TCU – Tribunal de Contas da União – Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração 

Pública, 2014. 
59 O termo “Governança Fundiária” tem seus primórdios no início dos anos 70, relacionado em grande parte com movimento 

correlato empreendido pelo setor privado. A culminância desse processo aconteceu em 2002, embalado pelos escândalos 

financeiros pertinentes à Enron e à empresa de auditoria Arthur Andersen. Com a promulgação da Lei Sarbannes-Oxley, no 

sentido de conferir mais segurança e transparência às informações fornecidas pelas corporações, a governança tem ganhado 

atenção crescente, tanto no setor público quanto privado.  
60 No Brasil não se verifica a integração entre os diversos cadastros fundiários e os registros cartoriais. Além da multiplicidade 

de órgãos públicos gerenciadores dos cadastros (INCRA, Ministério do Meio Ambiente, Receita Federal, FUNAI), cada qual 

atendendo a propósitos específicos, os dados cartoriais carecem, em alguns casos, de maior exatidão. Desde 2001, com a 

promulgação da Lei 10267, a administração pública tem empreendido esforços para a melhora desse quadro, ao lançar o CNIR 
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 - Registro da propriedade da terra – é a dimensão legal da propriedade da terra, onde se 

definem os direitos e deveres a ela associados; 

 

- Valor da terra – é a dimensão na qual se estabelece o valor da terra e, a partir disso, a 

cobrança de tributos, tanto urbanos quanto rurais; 

 

- Uso da terra – dimensão na qual se definem os possíveis usos da terra, urbano e rural, 

de preservação ou de utilização produtiva e que culturas produtivas devem ser priorizadas 

(zoneamento); 

 

- Desenvolvimento da terra – regulamentação do que é permitido ou proibido, subsidiando 

o planejamento das construções, além da eventual concessão de licenças (ex.: ambientais). 

Dialoga diretamente com a questão regulatória.  

  

 Nesse contexto o uso, a posse e a propriedade estariam contemplados, de maneira a 

fomentar as bases para um desenvolvimento sustentável.  Importante mencionar o aspecto 

“físico” e o aspecto “cognitivo” da terra. Aspecto “físico” porque toda porção de terra possui 

benfeitorias e/ou edificações (ou não, situação classificada tecnicamente como “terra nua”), 

enquanto a comunidade que nela reside desenvolve uma maneira singular de “pensar a terra”, 

refletindo os valores e a cultura local, isto é, manifestando o aspecto “cognitivo”61. A boa 

administração fundiária conjuga as características “físicas” e “cognitivas”, por meio da 

combinação profícua das quatro premissas acima citadas. Nesse cenário, a governança fundiária 

encontra seu alicerce, ao equilibrar e harmonizar a participação dos atores sociais na ocupação 

e uso do solo. A partir desse raciocínio, recorremos à definição dos “Sistemas de Administração 

de Terras”: 

 

Uma infraestrutura para implementação de políticas de terra e estratégias de 

gestão da terra para apoio do desenvolvimento sustentável. Tal infraestrutura 

inclui arranjos institucionais e um quadro processual jurídico, com vistas à 

informação de gestão da terra e divulgação de sistemas e tecnologias 

necessários para alocação e apoios aos mercados de terra, avaliação, controle 

de  uso e desenvolvimento dos interesses do solo (WILLIAMSON, 2010, 

p. 453). 

  

                                                           
(Cadastro Nacional de Imóveis Rurais), base de dados que pretende reunir informações dos vários cadastros existentes. Nesse 

âmbito, desde 2013, o INCRA e a SEAD têm desenvolvido o SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária), sistema que integra dados 

cadastrais e cartoriais, além de estabelecer o georreferenciamento como documento obrigatório para registro cartorial dos 

imóveis rurais. Desde então, mais de 60% do território nacional encontra-se georreferenciado, proporcionando maior segurança 

jurídica aos empreendimentos agrários.  
61 A partir da interpretação elaborada por uma população acerca do aspecto cognitivo da terra, esta pode assumir várias 

destinações: “terra como capital”, ou seja, constituindo-se em um “dom gratuito da natureza”, durável e de capital, na medida 

em que pode ser utilizada como garantia para operações financeiras; “terra como natureza”, associada ao funcionamento da 

natureza sem o esforço humano (luz do sol, chuva, vento, topografia etc.); “terra como ambiente”, a gestão local exige a 

preservação de sua capacidade de sustentar a vida, levando a restrições e responsabilidades, dentre outros. (WILLIAMSON, 

2010, p. 40).   
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 Ademais, a moderna concepção de administração fundiária não se limita ao processo de 

regularização fundiária62 (que por sua vez permite a constituição de um cadastro fidedigno das 

propriedades rurais), não obstante, é a partir de um processo de regularização eficaz que se 

estabelecem as bases fundamentais de um sistema de administração promotor de uma boa 

governança fundiária. Em vista disso, a regularização fundiária produz segurança jurídica, ao 

mesmo tempo em que diminui conflitos agrários, incentiva investimentos e fornece condições 

para uma boa regulação do uso do solo. Portanto, percebe-se a relação intrínseca entre 

regularização, administração e governança fundiária, todos contribuintes de um processo de 

desenvolvimento sustentável.     

 

 

      5.2 O cenário piauiense: passado, presente e perspectivas 

 

 No caso do Piauí, podemos relacionar o início da sua “história fundiária” às outorgas 

em 1771, originando os primeiros títulos de terras do Estado. O processo de ocupação territorial 

piauiense foi pautado pela pecuária e pela agricultura de subsistência. Os fazendeiros locais 

tinham como mercado os estados vizinhos, e, posteriormente, com o início do processo de 

industrialização a partir de 1930, a região Sudeste. Na fase de mudança da matriz econômica 

do país para a indústria, atividades como a exploração da borracha de maniçoba, da cera de 

carnaúba e do coco de babaçu, ao lado da pecuária, exerciam papel fundamental na geração das 

divisas piauienses. Nesse ponto, tanto a atividade extrativa quanto a pecuária se assemelham 

pela utilização de grandes propriedades, consolidando a secular concentração da estrutura 

fundiária. Assim como em outros estados brasileiros, a elite agrária se confunde com a elite 

política, ensejando um arranjo institucional63 inibidor das boas práticas fundiárias, em 

detrimento da promoção de um desenvolvimento econômico sustentável e mais democrático. 

Assim, a quantidade de leis, decretos e órgãos que permeiam a estrutura fundiária brasileira 

impactam sobremaneira o estado piauiense, manifestando-se por meio do Índice de Gini64, 

nesse caso equivalente a 0,85565. Em 2009, grandes propriedades de terras, equivalente a 2,29% 

dos estabelecimentos rurais, ocupavam 53% da área estadual, isto é, cerca de 13,3 milhões de 

hectares (INCRA, 2009).         

  

                                                           
62 Regularização fundiária – segundo Carvalho Filho (2008) consiste na “conversão, em situação jurídica, de situações 

meramente de fato pertinentes à posse e ao uso de imóveis. Trata-se do reconhecimento de que algumas comunidades já 

sedimentaram o uso do solo e a ocupação de benfeitorias de tal maneira que se torna praticamente inviável qualquer alteração 

nesse estado de coisas”. A questão da titularidade, ou seja, a legitimidade da posse, assume caráter primordial no contexto. Já 

a Lei 11977/2009, no artigo 46º, estabelece: “A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

sociais e ambientais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir 

o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado”. Além da questão da titularidade, a Lei amplia o campo de atuação da regularização fundiária, ao 

endereçar problemas de ordem jurídica, urbanística, social e ambiental.        
63 Arranjo institucional pode ser entendido como o conjunto de regras, mecanismos e processos que definem a forma particular 

como se coordenam atores e interesses (“Burocracia, Democracia e Políticas Públicas: Arranjos institucionais de políticas de 

desenvolvimento”, março/2014, Pires, Roberto Rocha C. e Gomide, Alexandre de Avila – Pesquisadores do IPEA).    
64 Índice de Gini – é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, e publicada no documento 

“Variabilità e mutabilità” (variabilidade e mutabilidade) em 1912. O índice assume valores entre 0 e 1, e quanto mais próximo 

de 1 maior será a desigualdade, ou seja, no caso da estrutura fundiária piauiense, o valor de 0,855 indica alta concentração de 

terras, portanto, alta desigualdade. 
65 IBGE - censo agropecuário 2006. 
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 Em um primeiro esforço de gerir e mapear o estoque de terras devolutas, criou-se, em 

1971, a COMDEPI (Companhia de Desenvolvimento do Estado do Piauí). Essa empresa 

pública tinha como foco “proceder à legitimação de propriedade, uso e reintegração de posse e 

discriminação de terras públicas” (MDA, INCRA SRPI, 2013, p. 31). Em 1975, o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), instituição financeira vinculada 

ao Banco Mundial, cuja missão se concentra na concessão de empréstimos e assistência aos 

países de renda média, iniciou suas atividades no Piauí por meio de um programa voltado à 

população pobre de áreas rurais. Nessa empreitada, além do BIRD, participaram o 

POLONORDESTE66, a SUDENE67 e o INCRA, originando o Programa de Desenvolvimento 

Rural Integrado e Inclusivo (PDRI). O propósito dessa iniciativa consistia em adquirir milhões 

de hectares na região norte do estado (Vale do Parnaíba), visando o assentamento de famílias 

agricultoras pobres. Nesta oportunidade, a responsabilidade pela gestão e operacionalização do 

projeto estava a cargo da Secretaria do Planejamento, criando-se, inclusive, uma área específica 

na Secretaria para coordenação técnica. 

  

 Com o desenrolar do projeto, percebeu-se que as atividades fugiam à área de 

competência da Secretaria do Planejamento (tampouco a Secretaria tinha a estrutura 

demandada), motivo pelo qual, em 1980, foi criado o INTERPI (Instituto de Terras do Piauí). 

Como o programa, já em plena implementação, envolvia financiamento do Banco Mundial, a 

gestação do INTERPI foi protagonizada pelo Governo do Estado, juntamente com uma missão 

técnica do BIRD. Dessa forma, por meio da Lei Estadual 3783/1980, o INTERPI ganhava 

personalidade jurídica de direito público, imbuído da missão de “executar a política fundiária 

do estado, investido de poderes de representação para promover a discriminação e arrecadação 

de terras devolutas, na forma da legislação federal e estadual, reconhecer as posses legítimas, 

dar destinação às terras apuradas, arrecadadas e incorporadas ao seu patrimônio” (artigo 2º). 

Caberia também ao Instituto a regularização das terras oriundas da implantação do PDRI, com 

utilização da aerofotogrametria68 (essa tecnologia não chegou a ser empregada). Outrossim, os 

cartórios de registro de imóveis deveriam subsidiar o INTERPI nessa operação, 

disponibilizando as informações necessárias acerca do histórico dominial das propriedades. O 

programa PDRI não logrou os resultados esperados. 

  

 No início dos anos 90, em decorrência da expansão da fronteira agrícola da região 

Centro-Oeste para o sul do Piauí, vastas porções de terra começaram a ser ocupadas por 

imigrantes, notadamente do sul do Brasil. A região do cerrado piauiense, situada no sudoeste 

do estado, possui solo favorável ao cultivo da soja (figura 14). Isto despertou, a partir de meados 

da década de 90, a chegada na região de grileiros, desencadeando uma série de conflitos 

fundiários. Esses conflitos aconteciam amiúde, tendo como pano de fundo uma regularização 

fundiária precária, permeada por casos em que os mesmos grileiros eram identificados nos 

                                                           
66 POLONORDESTE – Programa Integrado de Desenvolvimento do Nordeste, elaborado na década de 70, com o objetivo de 

assentar comunidades de pequenos agricultores, embasada na agricultura familiar, ofertando atendimento básico nas áreas de 

saúde, educação, escoamento da produção, protegendo a floresta e garantindo a manutenção das terras e das culturas das 

comunidades indígenas.  
67 SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, autarquia federal, tendo como objetivo desenvolver políticas 

sociais e econômicas que levem ao desenvolvimento sustentável de sua área de atuação.   
68 Aerofotogrametria – é a cobertura aerofotográfica usada para fins de mapeamento territorial. 
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diversos casos existentes de posse de terras e registro em cartório de imóveis de forma 

fraudulenta, com a conivência dos órgãos legais. 

 

 Nesta época, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado chegou a afastar magistrados 

do exercício de suas funções jurisdicionais, devido ao envolvimento com ocorrências de 

grilagem de terras. Nesse ínterim, mais de seis milhões de hectares foram bloqueados69, entre 

terras públicas e privadas. 

 

 O próprio INTERPI foi acusado, em diversos conflitos, de distribuir terras 

indevidamente. Isso resultou no bloqueio70, em 2012, de dois milhões71 de hectares de 

propriedade do Instituto. No mesmo ano, a Corregedoria Geral de Justiça realizou inspeções 

judiciais no sistema cartorário piauiense, como parte do Plano de Gestão da entidade entre 2012 

e 2014, visando a confecção de um diagnóstico estratégico das atividades judiciais e 

extrajudiciais da justiça estadual de primeiro grau “dentro do propósito inarredável de 

modernização da primeira instância” (CGJ PI, 2012, p. 2).  

 

De acordo com o relatório da Corregedoria, os responsáveis pelos problemas estruturais 

do sistema cartorário não se restringem às pessoas, grupos ou má gestão, mas a “falta de 

providências sistemáticas e concretas [...] em um conjunto de circunstâncias desfavoráveis que 

tende a se agravar no poder público” (CGJ PI, 2012, p. 3). 

 

 A figura 04 fornece uma fotografia da estrutura fundiária em 2016, no tocante ao 

georreferenciamento e atualização cadastral no SIGEF (a área em branco não foi regularizada): 

 

   

                                                           
69 Dado extraído da obra publicada pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), “Governança 

de terras: da teoria à realidade brasileira”, 2017, p. 317). 
70 Ação Civil Pública Inibitória, processo nº 0000651.11.2012.8.18.0042. O bloqueio é evidenciado pela certidão de inteiro 

teor da matrícula nº M.1917, do livro 2-H de Registro Geral, fls. 20 (Fonte: Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cristino 

Castro). 
71 Dado extraído da obra publicada pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), “Governança 

de terras: da teoria à realidade brasileira”, 2017, p. 318).  
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Figura 04 - Áreas cadastradas no SIGEF por classificação 

Fonte – Acervo fundiário do INCRA/SIGEF (2016) 

 

 

 O início do processo de recuperação institucional do INTERPI remete ao ano de 2015, 

com a promulgação da Lei estadual 6709, que, no seu artigo 1º, ressalta a competência do 

Instituto para a “gestão e administração da política fundiária do Estado do Piauí, nos termos da 

Lei Estadual 3783, de 16 de dezembro de 1980”. Posteriormente, ainda em 2015, foi publicado 

o Decreto 16324, regulamentando a referida norma. No “ANEXO ÚNICO” do citado Decreto, 

intitulado “PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA”, segue-se o 

item “1 – Apresentação”, que dispõe a seguinte redação: 

 

A Lei Estadual nº 6709, de 28 de setembro de 2015, que dispõe sobre a 

reforma, regularização fundiária e colonização de terras devolutas 

pertencentes ao Estado do Piauí, e que atualiza dispositivos da Lei 3783, visa 

dotar o Instituto de Terras do Piauí – INTERPI de maior autonomia para a 

gestão e administração da política fundiária do Estado do Piauí, e 

consequentemente suprir a ausência de dados sistematizados que melhor 

viabilize a resolução de conflitos fundiários e a efetiva regularização de 

“posses”, além da implementação de diretrizes de governo para a área 

fundiária, relevantes no delineamento de políticas agrícolas, sociais e até 

mesmo ambientais.  

 

 Nessa perspectiva, percebe-se que o Decreto 16324 amplia o escopo de atuação do 

Instituto (comparando-se com o texto da Lei que o criou), ao delegar-lhe, claramente, 

atribuições de “gestão e administração da política fundiária do Estado do Piauí”. 

Adicionalmente, o regramento pontua a interação da autarquia com outras searas 
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administrativas, ao estabelecer que “além da implementação de diretrizes de governo para a 

área fundiária, relevantes no delineamento de políticas agrícolas, sociais e até mesmo 

ambientais”.  

 

 Pouco tempo depois, em 27 de abril de 2016, foi celebrado o acordo “8575-BR” com o 

BIRD, intitulado “Pilares do Crescimento e Inclusão Social”. Consiste em uma linha de 

financiamento de longo prazo, com valor total de US$ 120 milhões72. Os objetivos gerais desse 

programa abrangem a redução do índice de evasão escolar em educação pública (ensino médio), 

a melhora no acesso ao tratamento de pacientes com doenças crônicas, a expansão do cadastro 

de usuários de águas subterrâneas em áreas rurais, a regularização da posse de terras e a 

promoção da participação das mulheres e quilombolas na geração de renda no meio rural. 

Abaixo encontram-se listados os objetivos específicos nos quais o INTERPI se insere 

diretamente: 

 

- Executar atividades visando apoiar a implementação do programa de 

regularização da posse de terras e o fortalecimento dos direitos às 

propriedades rurais através de, inter alia: (a) fortalecimento e modernização 

do INTERPI; (b) executar a identificação, a demarcação e o cadastro de terras 

estaduais; (c) executar o programa de regularização da posse de terra; e (d) 

apoiar a operacionalização dos Centro de Regularização da Posse de Terras; 

 

- Prestação de assistência técnica para fortalecer a capacidade do Mutuário73 

na realização do cadastro de recursos hídricos, regularização da posse de terra 

e desenvolvimento rural incluindo, inter alia: (a) a operacionalização e 

manutenção do CGEO74; (b) a criação de um projeto piloto de sistema de 

cadastro imobiliário integrado para o tabelionato; (c) a criação de um sistema 

informatizado de monitoramento, informação e gestão para o PROGERE75. 

 

 O acordo tem término previsto em dezembro/2019, e até essa data uma série de 

indicadores de desempenho serão monitorados e avaliados. Ao INTERPI foram destinados R$ 

12 milhões (valores atuais)76, no intuito de fazer frente aos investimentos de modernização de 

sua estrutura bem como aperfeiçoar atividades operacionais. Nesse contexto, desde maio/2017 

a autarquia é gerida por Herbert Buenos Aires de Carvalho, atual Diretor Geral do Instituto.  

  

 Em março de 2018 foi realizada a primeira reunião do “Núcleo de Regularização 

Fundiária”77, grupo coordenado pela Corregedoria Geral de Justiça, com a participação do 

                                                           
72 A Secretaria Estadual de Planejamento é o órgão da administração direta responsável pela intermediação e consolidação das 

informações junto ao BIRD, ao longo dos quatro anos previstos de programa. 
73 No acordo, Mutuário equivale ao Governo do Estado do Piauí.  
74 CGEO – Centro de Geotecnologia Fundiária e Ambiental, sistema em desenvolvimento conjunto pela Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) e INTERPI, com a finalidade de mapear, por meio de georreferenciamento, as 

características fundiárias e ambientais do território piauiense.  
75 PROGERE – Programa Estadual de Geração de Emprego e Renda no meio rural. 
76 Não logramos êxito na obtenção das dotações orçamentárias do INTERPI no período entre 2012 e 2017, visto que os contatos 

feitos não foram retornados pela Secretaria Estadual de Planejamento.  
77 No acordo “8575-BR”, Parte 1, Subcomponente 1.4 (Fortalecimento dos direitos de propriedades rurais), existe previsão 

para o funcionamento deste “Núcleo”, oportunidade em que apresentava denominação de “Centro de Regularização da posse 

de terras”. No “Manual Operativo (MOP 1.4)”, documento auxiliar operacional que detalha as várias tarefas e etapas vinculadas 
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próprio INTERPI, do INCRA, do Ministério Público Estadual (GERCOG78 – Grupo Especial 

de Regularização Fundiária e de combate à Grilagem), além de associações representativas da 

sociedade civil. O Provimento nº 17, expedido pela Corregedoria em 28 de outubro de 2016, 

ordenamento que versa sobre a composição funcional do “Núcleo de Regularização Fundiária” 

e define suas atribuições, será objeto de análise quando das considerações referentes ao 

“Diagnóstico Analítico”, na seção dez.  

 

 O desafio do INTERPI nos próximos anos é grande, levando-se em consideração os 

aspectos fundiários já delineados, resultantes de um processo histórico de ocupação territorial 

pautado por critérios elitistas, predatório e pouco regulado.  

 

 

      5.3 Por que o Piauí? 

 

 Diferente de alguns estados do Nordeste, do Sudeste e do Sul, no Piauí a industrialização 

apresentou características peculiares. A atividade primária (pecuária) esteve presente na 

economia piauiense desde o século XVIII, quando a produção de charque ocupava lugar de 

destaque. O “caráter interiorano” é uma característica do território piauiense, pois situa-se em 

uma região de transição dos biomas79 caatinga, cerrado e sub-região amazônica. Esse aspecto 

foi determinante no processo de industrialização, visto que a distância para os grandes centros 

consumidores nacionais (localizados na região Sudeste), aliado à precária infraestrutura 

ferroviária e rodoviária até meados da década de 60, limitaram as condições do estado de aspirar 

taxas de crescimento econômico consistentes (FARIAS, Francisco Pereira de. Industrialização, 

Conflitos Regionais e Burguesia Compradora Periférica no Brasil 1930-1964, 2010).      

 

 Em função da posição geográfica, o abastecimento dos estados limítrofes (dedicados à 

produção canavieira, principalmente Pernambuco e Bahia) com carne bovina e produção da 

pequena lavoura, moldaram a economia piauiense até a primeira metade do século XIX. O 

início da exploração extrativista vegetal, a partir da segunda metade do século XIX, ancorada 

no cultivo do babaçu e da carnaúba (oleaginosa), possibilitou as primeiras exportações 

internacionais. No entanto, a carência de maquinário agrícola, bem como a desvalorização das 

oleaginosas no início do século XX, diminuíram o potencial gerador de divisas dessa atividade. 

Apesar desse quadro, o extrativismo vegetal propiciou a instalação de um incipiente processo 

de industrialização entre 1912-1913, com a produção de óleos vegetais (Martins, Agenor Sousa. 

Piauí – Evolução, realidade, desenvolvimento, 2003).   

 

 Além disso, o Piauí possui a menor faixa litorânea (extensão de 66 km, IBGE) dentre os 

demais estados da federação. A distância entre a capital Teresina e Parnaíba (cidade litorânea, 

                                                           
ao processo de regularização fundiária, a denominação original “Centro de Regularização da posse e terras” foi renomeada 

para “Núcleo de Regularização Fundiária”.  
78 O GERCOG foi criado em 2012 “para prevenção e repressão (...) de qualquer forma de apropriação ilícita de terras públicas 

e privadas no Piauí e de irregularidades no registro público imobiliário – Resolução nº 03 CPJ-MP-PI/2012”.  
79 Available from: http://www.mma.gov.br/informma/item/3769-mma-lanca-mapas-de-cobertura-vegetal-nativa-dos-biomas-

brasileiros. Acesso em: 18 ago. 2018. 

http://www.mma.gov.br/informma/item/3769-mma-lanca-mapas-de-cobertura-vegetal-nativa-dos-biomas-brasileiros
http://www.mma.gov.br/informma/item/3769-mma-lanca-mapas-de-cobertura-vegetal-nativa-dos-biomas-brasileiros
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situada no extremo norte do estado) é de 338 km (IBGE), fato que impôs, até a década de 60, 

dificuldades adicionais à alternativa de utilização do litoral como polo de comércio marítimo.   

 

 Os desafios históricos supracitados têm um significado especial para mim. Meus pais, 

assim como praticamente toda a minha família, são originários desse estado. O contato com a 

terra natal tem sido constante e, desde 2009, comecei a desempenhar atividades profissionais 

voltadas à melhoria da qualidade de ensino das redes públicas piauienses. O Instituto Qualidade 

no Ensino, localizado em São Paulo/SP, organização do terceiro setor para a qual colaboro no 

desenvolvimento e implantação de projetos educacionais (Ensino Básico), tem beneficiado as 

esferas municipal e estadual ao longo dos últimos vinte e quatro anos, por meio de parcerias 

cujo propósito consiste na capacitação de docentes e gestores das Secretarias de Educação. 

  

 Este cenário, aliado ao desafio de elaborar a dissertação de conclusão do Mestrado em 

Gestão de Políticas Públicas, discorrendo sobre um tema de pesquisa diverso da minha área de 

atuação profissional, direcionou minha atenção para a investigação das idiossincrasias 

fundiárias e agrárias do Piauí. 

 

 

6.  Melhores práticas fundiárias  

 

 Relacionamos seis experiências – o “Programa Terra Legal” (Amazonas)80, o 

“Programa Nacional Território da Cidadania” (Ceará)81, o “PRONAT”82 (esfera federal), o 

“LEADER”83 (Europa/OCDE), “SAFER”84 (França) e “Associação Terre de Liens”85 (França).  

 

 Os subsídios proporcionados pelo conhecimento das melhores práticas, tanto no Brasil 

como no mundo, permitem estabelecer parâmetros e situar o objeto de pesquisa diante de 

experiências exitosas, ao mesmo tempo em que possibilita traçar alternativas de ação para o 

órgão público em análise. 

 

 O elo comum nos casos brasileiros, notadamente no Amazonas e no Ceará, não consistiu 

apenas na implementação de um processo consistente de regularização fundiária, enquanto 

mecanismo de promoção de segurança jurídica da terra, mas forjou as bases de consolidação de 

uma boa governança. A partir de um arranjo institucional convergente com as necessidades 

locais, implementou-se um processo de regularização fundiária eficaz, que, por sua vez, 

fomentou boas práticas gerenciais. Nesses casos, a regularização não se restringiu a um fim em 

si mesmo, assumindo, dessa forma, um papel estratégico de indutor da boa governança da terra. 

                                                           
80 Obra publicada pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), “Governança de terras: da 

teoria à realidade brasileira”, 2017, p. 194.  
81 Obra publicada pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), “Governança de terras: da 

teoria à realidade brasileira”, 2017, p. 198. 
82 SILVA, Sandro Pereira, IPEA, Avanços e Limites na Implementação de Políticas Públicas Nacionais sob a Abordagem 

Territorial no Brasil, 2013. 
83 BEDUSCHI Filho, Luiz Carlos; ABRAMOVAY, Ricardo. Desafios para o desenvolvimento das regiões rurais, 2004. 
84 CAZELLA, Ademir Antonio; SENCÉBÈ, Yannick. Política fundiária em zonas rurais: possíveis lições de experiências 

francesas para o caso brasileiro, 2012.  
85 CAZELLA, Ademir Antonio; SENCÉBÈ, Yannick. Política fundiária em zonas rurais: possíveis lições de experiências 

francesas para o caso brasileiro, 2012.  
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Os casos descritos abaixo mostram caminhos concretos de efetividade na gestão fundiária e 

gestão territorial, não obstante os entraves jurídicos, políticos e econômicos, tão presentes nesta 

seara. 

  

 

6.1 Programa Terra Legal 

 

 O Programa Terra Legal foi instituído em 2009, por intermédio da Lei 1195286. Na 

época, a Amazônia Legal (equivalente a 59% do território brasileiro), formada pelos seis 

estados da região Norte e parte dos estados do Mato Grosso e Maranhão, deparava-se com um 

cenário de apropriação privada de terras públicas, insegurança jurídica87, desmatamento e 

especulação fundiária crescente. Esse cenário resultava em constantes conflitos, agravado pela 

complexidade da estrutura fundiária da região, constituída por diversos tipos de terras – 

indígenas, unidades de conservação, assentamentos, terras quilombolas, imóveis certificados 

(públicos e privados), e ainda áreas não identificadas. O mapa abaixo discrimina e fornece uma 

visão dos tipos de ocupação existentes:  

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 05 - Estrutura fundiária da Amazônia Legal  

                      Fonte: Acervo fundiário do INCRA (2015)  

 

Por vezes essas áreas se sobrepunham, uma vez que as delimitações (tanto cadastrais 

quanto cartoriais) eram frágeis, ocasionando uma regularização fundiária muito aquém da 

                                                           
86 Lei 11952/2009 - Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no 

âmbito da Amazônia Legal; altera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras 

providências.  
87 No Brasil, a posse e a propriedade são institutos distintos. Não é raro a comprovação da posse, vinculada à uma escritura 

pública, não encontrar registro no cartório de registro de imóveis, fato que gera insegurança jurídica acerca do imóvel.  
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adequada. Não existia até então uma coordenação entre os diversos órgãos envolvidos88, muito 

menos uma fonte de informações única, um cadastro compartilhado que articulasse as 

competências dos entes envolvidos, em prol do objetivo principal, ou seja, implementar um 

processo efetivo de regularização fundiária. Neste sentido, constituiu-se na época uma 

secretaria específica para a administração fundiária da Amazônia Legal, a SERFAL (Secretaria 

Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal), vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. 

    

 Por conseguinte, foi criada a “Câmara Técnica de Destinação e Regularização de Terras 

Públicas Federais”, formada pelos entes participantes. A Câmara tinha dois papéis 

fundamentais: promover o alinhamento das ações à luz da concordância dos entes envolvidos, 

bem como assegurar o contínuo fluxo de informações para o SIGEF. Assim, sob a coordenação 

da SERFAL, por meio da “Câmara Técnica de Destinação e Regularização de Terras Públicas 

Federais”, questões operacionais, logísticas, jurídicas e tecnológicas eram endereçadas, 

impulsionando as condições estruturantes da regularização fundiária na região. Logo, podemos 

identificar dois fatores essenciais para a efetividade dessa empreitada: a canalização dos vários 

interesses para um órgão deliberativo (“Câmara Técnica”), onde todos os entes governamentais 

estevam representados, e um sistema de informações único e confiável (SIGEF)89.  

     

 

      6.2 Programa Nacional Território da Cidadania: o caso do Ceará, INCRA e SRA 

 

 Lançado em 2008, o Programa Territórios da Cidadania90 integra participação social e 

ações do Governo Federal, estados e municípios. A ênfase recai sobre o combate à pobreza e 

na conquista a cidadania, com políticas públicas adaptadas às particularidades locais (LEITE, 

Sérgio Pereira; WESZ JUNIOR, Valdemar João. Um estudo sobre o financiamento da política 

de desenvolvimento territorial no meio rural brasileiro, 2013).  Foi a partir desse Programa, 

conjugado com as determinações da Lei 10267/2001, que, em dezembro de 2008, foi lançado 

o Programa de Cadastro e Regularização Fundiária. Assim como o Programa Terra Legal, 

esmiuçado na seção anterior, essa iniciativa no Ceará caracterizou-se por uma coordenação 

exercida por uma instância do poder executivo (neste caso o IDACE91), concatenando ações 

dos diversos participantes - INCRA, Prefeituras Municipais, Cartórios de Registros de Imóveis, 

Federações e Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Federação e Sindicatos Patronais e outras 

organizações da sociedade civil. 

                                                           
88 Órgãos envolvidos – MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), SPU (Secretaria do Patrimônio da União), MMA 

(Ministério do Meio Ambiente), SFB (Serviço Florestal Brasileiro), ICMBio (Instituto Chico Mendes da Biodiversidade), 

INCRA, FUNAI (Fundação Nacional do Índio), Cartórios de Registro de Imóveis, além dos órgãos estaduais de meio ambiente.    
89 O Programa Terra Legal já georreferenciou, por intermédio do SIGEF, entre 2010 e 2016, 52,11 milhões de hectares (Fonte: 

SEAD, 2016). 
90 Apesar de terem uma abordagem essencialmente territorial, o PRONAT distinguiu-se do Programa Territórios da Cidadania 

por ter direcionado suas atenções para a agricultura familiar e apoio aos assentamentos da reforma agrária, principalmente a 

partir de 2007. Enquanto o PRONAT nasceu em 2003, o Programa Territórios da Cidadania foi lançado em 2008, com o intuito 

de promover maior integração (horizontal e vertical) entre os diversos níveis governamentais. Teve como foco três eixos de 

atuação – apoio a atividades produtivas, cidadania e direito e infraestrutura. Esses eixos se desdobravam em sete ações 

específicas, dentre elas a “ação fundiária”. Foi nesse contexto que o Programa beneficiou os esforços cearenses de regularização 

fundiária.      
91 IDACE – Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará, vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário. 
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 No intuito de conferir celeridade às ações necessárias, o Estado foi dividido em 14 

territórios, e para cada território foi designado um Núcleo Operacional (NOM). Cada um dos 

quatorze núcleos operacionais permanentes foi montado levando-se em consideração a 

respectiva área de cobertura, delimitando-se, dessa maneira, a capacidade operacional de cada 

núcleo. Diante dessa conjuntura, cada núcleo funcionava com o quadro de pessoal descrito na 

tabela abaixo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Tabela 01 - Estrutura do NOM 
 Projeto Cadastro de Imóveis Rurais e Regularização Fundiária 

 no Ceará (2008). 

 

 

 Essa estrutura ainda contava com o apoio de três procuradores do estado, alocados 

especificamente para atendimento das demandas judiciais do projeto. Além da capilaridade 

necessária para a realização tempestiva das ações, os núcleos adquiriam um conhecimento cada 

vez mais aprimorado das suas regiões de atuação, na proporção em que os processos de 

regularização se sucediam, repercutindo na rapidez com que os títulos de domínio eram 

emitidos. Tendo no IDACE o protagonista desse processo e coordenador dos núcleos 

operacionais, a malha fundiária cearense se beneficiou da unicidade gerencial e agilidade na 

tomada de decisão advinda desse modus operandi. Coube ao IDACE “a responsabilidade da 

execução propriamente dita dos trabalhos atribuídos aos Núcleos Operacionais, principalmente 

no que diz respeito às licitações, contratações, acompanhamento e fiscalização do levantamento 

dos imóveis, recebimento e aprovação dos produtos gerados, geração de peças técnicas e 

execução de todos os processos relativos à regularização fundiária das posses legitimáveis”92.  

 

 O INCRA atuou diretamente na capacitação das equipes integrantes dos Núcleos 

Operacionais, acompanhando a carga de dados no SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural) 

e avalizando os processos de certificação das peças técnicas dos imóveis levantados, plantas 

individuais e seus respectivos memoriais descritivos. Esse esforço convergiu para a formação 

                                                           
92 Available on: http://www.idace.ce.gov.br/indicadores/documentos. Acesso em: 23 jul.  2018. 

http://www.idace.ce.gov.br/indicadores/documentos
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de um “Cadastro de Imóveis Rurais”, contemplando informações georreferenciadas, que, 

posteriormente, ajudaram na implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR).  

  

 Segundo a declaração de Richard Martins Torsiano, em 01/03/2016, Diretor de 

Ordenamento Fundiário do INCRA à Época:  

 

“o projeto desenvolvido pelo governo do Ceará e pelo Incra é o maior 

programa de regularização fundiária do país e é exemplo de política 

afirmativa, que garante emancipação e cidadania a milhares de 

agricultores familiares. A parceria é ousada e serve como modelo para 

outros estados.”93  

  

 Esse é um caso em que podemos identificar evidências de uma boa gestão fundiária. 

Integração e coordenação dos entes envolvidos, delimitação clara das responsabilidades dos 

diferentes órgãos governamentais e obtenção de resultados concretos e mensuráveis (62% da 

malha fundiária do estado georreferenciada e criação de um cadastro de imóveis rurais único e 

confiável, com posterior integração ao “Cadastro Nacional de Imóveis Rurais” - CNIR) 

permearam as ações alcançadas pelo projeto. 

 

 

      6.3 Lições do “PRONAT” e do “LEADER”  

 

 Adotamos o PRONAT e o LEADER como parâmetro de comparação, programas que 

têm como característica abordar o “território como fim”, isto é, busca definir estratégias e 

arranjos institucionais nas diferentes configurações territoriais definidas, com vistas a fomentar 

novas dinâmicas de desenvolvimento, superar entraves estruturais históricos ao 

desenvolvimento e gerar oportunidades à população deste território (Silva, 2013). Trata-se de 

uma ação governamental centrada na inclusão e na justiça social, na reativação das economias 

locais e na gestão sustentável dos recursos naturais, concebido para ser implementado no longo 

prazo, alcançando todos os espaços rurais. As áreas prioritárias são especialmente as que 

apresentam características de estagnação econômica, problemas sociais e riscos ambientais, 

com forte presença de agricultores familiares (Brasil, 2005).   

 

 O desenvolvimento rural sustentável94, enquanto tipologia de desenvolvimento, permeia 

grande parte das ações previstas no PRONAT. À época do seu lançamento, em 2003, o 

programa recebeu influência teórica dos estudos e intensos debates sobre meio ambiente, 

ocorridos ao longo dos anos 90. Adicionalmente, a questão do desmatamento da região 

amazônica começava a ganhar mais contundência, amplificada pela mídia e por movimentos 

(organizações não governamentais) da sociedade civil.    

 

                                                           
93Available on:http://www.incra.gov.br/noticias/incra-e-governo-do-ceara-avaliam-programa-de-regularizacao-fundiaria. 

Acesso em: 15 jul. 2018. 
94 Conforme averiguamos no item “Tipologia do Desenvolvimento Rural”. 

http://www.incra.gov.br/noticias/incra-e-governo-do-ceara-avaliam-programa-de-regularizacao-fundiaria
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 Sob o ponto de vista deliberativo, o PRONAT apoia-se em três instâncias. O CONDRAF 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável), composto por 44 membros (22 

representantes paritários, entre setores público e privado), os CEDRS (Conselhos Estaduais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável) e, por fim, os CONDETER95 (Conselhos de 

Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável), no nível local. Na esfera regimental, o 

CONDRAF definiu território como um espaço físico, geograficamente definido, geralmente 

contínuo, compreendendo cidades e campos, caracterizado por critérios multidimensionais, tais 

como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma 

população, com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 

externamente por processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que 

indicam identidade e coesão social, cultural e territorial (BRASIL, 2005, p. 28). 

Subsidiariamente, MEDEIROS e DIAS (2008, p. 195) afirmaram que: 

 

Os territórios foram criados a partir da dinâmica de implantação da própria 

política e do reconhecimento, pelo SDT/MDA96, do agrupamento, quase 

voluntário, de municípios como parte de um território ou de territorialização 

da ação política de organizações da agricultura familiar. O processo é 

qualificado de “quase voluntário” porque havia uma leitura sobre processos 

sociais que, ao longo de trajetórias históricas diversas, conduziram à formação 

de uma determinada “identidade territorial”, que passava a abarcar um 

conjunto de municípios. Este pertencimento justificava, num primeiro 

momento, a criação de um território. Com isso formalizava-se um “território 

de identidade”. Com o passar do tempo, principalmente com a percepção de 

que a política aportaria os recursos, verificou-se a crescente demanda pela 

criação de novos territórios, aptos a acessar recursos do PRONAT, além da 

inclusão de novos municípios em territórios já apoiados pela SDT/MDA. Este 

fato gerou a necessidade de normatizar, por meio do estabelecimento de regras 

e critérios, o processo de criação de territórios e inclusão ou exclusão de 

municípios em territórios já existentes.  

 

 Essa tríade de Conselhos deliberativos - CONDRAF, CEDRS e CONDETER – 

conferem à política territorial a estrutura organizacional necessária à operacionalização das 

ações previstas no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS). Por meio 

desse mecanismo de planejamento e gestão, coordenado pelo CONDETER, as prioridades 

acordadas, quando da realização das reuniões dos atores sociais envolvidos, ganham forma, e 

passam a espelhar as demandas territoriais em um único documento. Nesse cenário, o papel do 

“assessor territorial”, empossado pelo CONDETER para o desenvolvimento de ações de cunho 

articulador e mobilizador dos atores sociais, assume grande relevância, na medida em que pode 

interferir diretamente no alcance dos pressupostos firmados. Analogamente, a conquista das 

metas incorporadas no PDTRS fornece um bom parâmetro do quão exitosos foram os esforços 

empreendidos pelo assessor territorial.  

                                                           
95 No nível local, além do CONDETER, existe o CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável), porém 

este tem seu raio de atuação circunscrito ao próprio município, fato que diverge frontalmente do conceito territorial. 
96 A Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) e o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) foram sucedidos, 

desde maio de 2016, pelas Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário (SEAD) respectivamente. 
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 Em um momento posterior, o PTDRS é submetido ao escrutínio do CEDRS, que por 

sua vez ratifica ou sugere modificações. Após essa etapa, o Plano Territorial é encaminhado ao 

CONDRAF, encarregado do crivo final do documento e imediata comunicação aos órgãos 

operacionais (executores) – linhas de financiamento, assistência técnica e extensão rural, 

educação no campo etc. Nesse âmbito, o PTDRS “relaciona-se com dois processos distintos: a 

noção de contratualização entre os atores do território e a articulação de políticas públicas” 

(KATO, Zimmermann e WESZ JUNIOR, 2012, p. 68).  

 

 Em vista disso, algumas importantes inovações institucionais podem ser observadas, do 

ponto de vista dos resultados a serem alcançados: articulação de políticas públicas, formação e 

fortalecimento de redes sociais, renovação econômica dos territórios rurais e fortalecimento da 

gestão social. Dentre esses resultados, ressaltamos o “fortalecimento da gestão social” como 

um avanço institucional significativo, pois estimula a formação de competências locais e 

empodera grupos representativos, tornando o espaço público o verdadeiro lócus do aprendizado 

coletivo. Mediante tal situação, é de se esperar a gradual emancipação “social” do território, 

ancorada em pilares democráticos e participativos. Nesses termos, teríamos condições 

concretas para a constatação, em um período temporal dependente das idiossincrasias locais, de 

um processo genuíno de desenvolvimento rural e socioeconômico, respectivamente. 

 

 Não obstante, alguns desafios político-institucionais se interpõem ao pleno 

funcionamento do PRONAT. São desafios, preponderantemente, de ordem operacional, 

cultural e política. No que tange ao aspecto operacional, derivam-se duas situações que podem 

comprometer a qualidade das ações perpetradas pelo CONDETER – o engajamento do 

“assessor territorial” como protagonista da articulação entre os atores territoriais. Nessa 

circunstância, é essencial nomear o assessor territorial tendo como premissa o perfil da função, 

pautada na liderança e nas habilidades interpessoais. Caso contrário, o processo de engajamento 

e interação dos atores poderá ser comprometido, traduzindo-se em um PTDRS não aderente às 

necessidades territoriais; a segunda dificuldade operacional refere-se à rotatividade dos 

componentes do COMDETER, fato que poderá diminuir a legitimidade do Conselho Territorial 

na qualidade de representante da população de determinado território. 

 

 Em relação aos desafios culturais, existem cenários em que, mesmo com o território 

aparentemente originado em torno de uma “identidade”, na prática mostra-se demasiadamente 

heterogêneo, comprometendo sobremaneira a capacidade de empreendimento local, 

repercutindo-se na morosidade, assim como na falta de articulação para a implementação das 

políticas públicas planejadas. 

 

 O terceiro desafio citado, de ordem política, desdobra-se em duas vertentes – uma de 

caráter puramente político e a outra de ordem institucional. Trata-se de situações de ocorrência 

mais corriqueira na região Nordeste, dada as características histórico-culturais presentes nessa 

porção do país. Em vista disso, embora o PRONAT tenha como foco o desenvolvimento 
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territorial, os desembolsos dos recursos97 para fazer frente aos objetivos traçados no PTDRS 

são canalizados para uma Prefeitura, dentre aquelas que compõem um território. Percebe-se 

uma dicotomia com difícil possibilidade de superação, visto que a nossa organização federativa 

adota, como instâncias administrativas, três esferas específicas de poder – Federal, Estadual e 

Municipal. Isto posto, o direcionamento dos recursos para uma Prefeitura específica fragiliza o 

CONDETER, ou seja, embora ao Conselho Territorial seja outorgado a articulação, formulação 

e gestão das ações, este fica impedido de gerir os recursos que serão aplicados, justamente pela 

falta de uma institucionalidade legitimadora. Por sua vez, a Prefeitura, gestora dos recursos, 

dificilmente possuirá uma visão holística acerca da aplicação tempestiva e efetiva dos 

investimentos pertinentes, agregando-se aí os fatores políticos decorrentes da interação com as 

demais administrações municipais compreendidas no território. Portanto, compromete-se a 

curto prazo, a legitimidade do COMDETER como fiel representante das aspirações locais, 

concomitante à perda de aprendizado consequente da negação do acesso à gestão financeira dos 

recursos. Some-se a este quadro, os riscos inerentes ao processo político, com eleições 

quadrienais, e consequências muitas vezes desestabilizadoras da composição do COMDETER.     

 

 Ademais, apesar da urgência de se endereçar devidamente as questões relativas à 

regularização fundiária e reforma agrária, pouca atenção foi direcionada a esses assuntos, no 

âmbito da existência do PRONAT desde 2003, assim como, na questão relativa ao desembolso 

dos recursos, conforme esmiuçado acima, a falta de uma institucionalidade que conferisse ao 

COMDETER maiores poderes nessa matéria, limitou a influência do órgão colegiado no 

encaminhamento de contingências fundiárias98.  

 

 Analisaremos agora o “LEADER” (Ligação entre Ações de Desenvolvimento da 

Economia Rural), implementado em vários países europeus no início da década de 90. O projeto 

foi concebido em 1991 e tem na competitividade dos territórios sua premissa, mola propulsora 

de integração das dimensões econômicas, ambientais, sociais e culturais. Com mais de mil 

projetos apoiados, existem uma série “melhores práticas” mapeadas e que podem ser objeto de 

compartilhamento com outras partes do globo terrestre. O LEADER surgiu em um contexto 

desafiador no início da década de 90, quando localidades rurais, situadas em vários países 

europeus, experimentavam baixas taxas de crescimento. À época, procurava-se um novo 

modelo de desenvolvimento socioeconômico para essas regiões, que dialogasse com as 

particularidades regionais, sem perder de vista os objetivos comuns a serem alcançados: 

promover a integração territorial como forma de alavancar o sentimento de pertencimento, 

alavancando o empreendedorismo e a inovação nas respectivas áreas. 

 

 De acordo com o relatório intitulado “Dossier Leader” (OCDE, 1999), competitividade 

territorial significa: I) estruturar os recursos do território de forma coerente; II) Envolver 

                                                           
97 Os recursos têm como origem duas fontes: o PROINF (“braço” do PRONAF utilizado como financiador dos projetos gestados 

no PRONAT), e a Caixa Econômica Federal. Isto suscita uma série de entraves burocráticos, pois são dois procedimentos 

diferentes para um mesmo fim, junto a dois órgãos públicos distintos. Invocando uma das célebres “gramáticas políticas” 

elaboradas pelo autor Edson de Oliveira Nunes, isto e, a ausência de um “universalismo de procedimentos”, que, nesse caso, 

compromete a qualidade de implementação da política pública.   
98 No Brasil esse tema assume proporções bem peculiares, pois, por uma questão histórica, as elites agrárias sempre se 

confundiram com as elites detentoras do poder político regional, geralmente concentrado em famílias.  
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diferentes atores e instituições; III) Integrar os setores empresariais em uma nova dinâmica de 

inovações; IV) Cooperar com outras áreas e ligar-se a política regionais, nacionais e europeias, 

assim como o contexto global. A constituição dos “Grupos de ação local” está na base de 

articulação dos projetos de territorialização. Cada grupo reúne um número suficiente de 

participantes, de maneira a garantir a representação equitativa dos segmentos sociais e legitimar 

a atuação do grupo enquanto direcionador dos anseios da população do território.  O processo 

de formulação, escolha e início da implementação dos projetos geralmente não ultrapassa três 

meses. Posteriormente, além da fase de execução, a fase de monitoramento e avaliação confere 

concretude às diversas iniciativas. É nessa fase que as ações empreendidas ganham dimensão 

real para os participantes, ao perceberem-se relações de causa e efeito entre planejado e 

executado. Nesse momento o sentimento de pertencimento se manifesta, reforçando a dimensão 

sociocultural da localidade.  

 

 Paralelamente, o projeto LEADER, na medida em que enseja o engajamento da 

população, acaba por criar mecanismos de rompimento com processos políticos viciados. Isto 

posto, o direcionamento dos recursos transferidos99 para os territórios beneficiam efetivamente 

os objetivos prioritários, discutidos e acordados, tendo como pano de fundo o desenvolvimento 

socioeconômico. Nos casos em que a classe política local exerça influência demasiada nas 

decisões, os grupos de ação local têm fomentado o surgimento e treinamento de novas 

lideranças, estimulando, dessa forma, a democracia participativa como antídoto ao clientelismo 

e ao nepotismo. 

 

 Desse modo, no conjunto dos projetos LEADER implantados, à luz das práticas acima 

relacionadas, foram observadas mudanças político-institucionais, seja para dotar os grupos de 

ação local com autonomia operacional, seja para legitimar, perante à população, as decisões 

concernentes aos objetivos estabelecidos.  

 

 A seguir, listamos seis “lições aprendidas”100, após análise dos resultados dos vários 

projetos LEADER, implantados entre 1991-1999:  

 

 1) O conceito de identidade assume papel muito mais preponderante. As políticas 

públicas passam a ser definidas segundo “demandas de desenvolvimento” e não mais sob 

“demandas puramente administrativas”; 

 

 2) A identidade local torna-se uma das bases centrais da economia de qualidade, capaz 

de projetar internacionalmente produtos regionais, conhecidos e apreciados por reunirem 

características objetivas com traços organizacionais que lhe são sempre associados; 

 

 3) Apresentam graus de inovação compatíveis para lidar com a revitalização de 

territórios economicamente desgastados; 

 

                                                           
99 No LEADER, os projetos territoriais são suportados por transferências diretas de fundos da União Europeia. 
100 Conforme publicadas no relatório LEADER European Observatory Dossier nº 6, part. 1 “Rural Innovation”, dezembro/1999. 
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 4)  As estratégias de desenvolvimento são permanentemente discutidas e esclarecidas 

ao longo do processo de implementação com a população local. Tal postura incentiva ações 

de caráter coletivo, verificada nos projetos; 

 

 5) A pluralidade de opiniões é vista como fonte de diferentes pontos de vista, e 

promovem uma convergência de interesses, indutora de inovações e de caminhos 

alternativos de desenvolvimento; 

 

 6) A troca de experiências entre diferentes territórios pode se constituir em um 

mecanismo de aceleração do desenvolvimento mútuo. 

 

 Analisando-se as peculiaridades do PRONAT e do LEADER, identificamos pontos que 

merecem destaque. No projeto LEADER, duas práticas merecem ser ressaltadas - os órgãos 

colegiados locais revestidos com institucionalidade e autonomia101, dotados de acesso aos 

recursos planejados, conferindo ao programa, a necessária legitimidade perante à população. 

Nesse enfoque, o território passa a ser visto como detentor de uma “identidade” efetivamente 

reconhecida, promotora de um desenvolvimento socioeconômico baseado em uma conjuntura 

compartilhada de longo prazo. Ao lado disso, o estímulo à cooperação entre comunidade e 

empresas serve de elemento catalisador para as atividades econômicas, traduzindo-se no 

estabelecimento de patamares elevados de qualidade e inserção dos produtos regionais 

(territoriais) nas cadeias globais de produção. Assim como no Brasil, durante o período 

pesquisado (1991-1999) as localidades beneficiadas pelo LEADER verificaram, em algumas 

oportunidades, interferências dos processos políticos na condução do programa.   

 

 Sob o ponto de vista conceitual, o PRONAT guarda muitas similaridades com o 

LEADER. Aspectos político-administrativos, em linha com os já citados, carecem de 

institucionalização, de maneira a garantir ao COMDETER maior legitimidade na implantação 

do programa. Nota-se, nas diretrizes do PRONAT, uma preocupação iminente com o termo 

“meio ambiente”, assumindo, em certos momentos, significado semelhante ao da palavra 

“sustentável”. Diferente do seu correlato europeu, o PRONAT não deixa claro o envolvimento 

profícuo que comunidade e o meio empresarial local podem proporcionar para o 

desenvolvimento socioeconômico da região.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Nesse sentido, a garantia da institucionalidade e autonomia dos órgãos colegiados, no Brasil, poderia minimizar os impactos 

decorrentes das eleições quadrienais, geralmente reveladoras de mudanças políticas nos municípios, com impactos nos órgãos 

colegiados (notadamente no COMDETER). 
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      6.4 Política fundiária em zonas rurais: possíveis lições de experiências francesas para 

o caso brasileiro102 

 

 Serão abordados dois exemplos de reordenamento fundiário. O primeiro caso, intitulado 

“SAFER” (Sociedades de Ordenamento Fundiário e de Estabelecimento Rural), 

complementado pela segunda experiência francesa, chamada “Associação Terre de Liens”. 

 

         6.4.1 Cogestão entre Poder Público e Sindicatos Agrícolas – o caso das “SAFER” 

  

 Nos anos que sucederam o encerramento da segunda guerra mundial, a agricultura 

francesa experimentava uma crescente mecanização da agricultura, aliada a um processo de 

concentração fundiária, possibilitado justamente pelos ganhos de produção (escala) decorrentes 

da mecanização. Tendo como pano de fundo esse quadro, as “SAFER” configuraram uma das 

primeiras iniciativas exitosas, baseadas na cogestão. Governo e representantes do sindicalismo 

da época (principalmente o “CNJA” – Centre National des Jeunes Agriculteurs103) se 

associavam e constituíam diversas “SAFER”, cujo foco direcionava-se para a promoção da 

agricultura familiar, mediante a utilização de uma série de estratégias de implantação das 

“unidades agrícolas”. 

 

 Nesse âmbito, as SAFER “foram concebidas com a missão de melhorar as estruturas 

dos estabelecimentos agrícolas, aumentar suas áreas e facilitar a instalação de novos 

agricultores. Essas sociedades estão habilitadas a adquirir, trocar ou revender terras agrícolas. 

A atribuição do direito de preempção (preferência de compra) lhes outorga o papel de 

comprador preferencial de terras, embora em caráter provisório, já que devem definir quem será 

o novo proprietário em um prazo de máximo de cinco anos”.  

 

 A grande inovação institucional embutida nesse formato consiste em subordinar 

qualquer venda de terras agrícolas à prévia notificação104 à “SAFER”, pelos cartórios de registro 

de imóveis regionais. Dessa maneira, as diversas “SAFER” espalhadas no território francês têm 

uma visão privilegiada acerca do mercado imobiliário rural. A partir de um cadastro sempre 

atualizado, em linha com os registros constantes nos cartórios regionais, desenhou-se um 

arranjo institucional favorável à regularização, gestão e governança fundiária.  

   

 O Governo tem diminuído gradativamente sua participação na manutenção desse modus 

operandi. Desde 1984, tempo em que 31% do orçamento do sistema era suportado pelo erário 

público, verifica-se atualmente que a subvenção estatal não ultrapassa 10% dos custos totais. 

Desse modo, as sociedades de cogestão auferem aproximadamente 90% de sua receita advinda 

de taxas cobradas dos beneficiários sobre as transações.    

 

                                                           
102 Estudo de caso publicado por CAZELLA, Ademir Antonio e SENCÉBÉ, Yannick. “Estud. Soc. E Agric., Rio de Janeiro, 

vol. 20, n. 2, 2012: 409-429 
103 Quando do início da implementação dessa política fundiária, o “CNJA” era uma das principais OPA’s (Organizações 

Profissionais Agrícolas), oriundas das atividades sindicais. 
104 A notificação deve conter o preço de venda sugerido, natureza do imóvel e a identidade do comprador. 
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 No que tange à estrutura organizacional, as sociedades são compostas por um conselho 

de administração, sendo que a maior parte dos conselheiros provêm das “Câmaras de 

Agricultura”, compostas pelas representações sindicais (OPA – Organizações Profissionais 

Agrícolas). As mesmas Organizações que participam do Conselho de Administração têm 

assento no Comitê Técnico, órgão que centraliza a análise dos dossiês (preempção, revisão de 

preços e revenda de terras) e a elaboração dos pareceres técnicos. Essa estrutura permite às 

“SAFER” obter informações precisas sobre o mercado fundiário, na medida em que a 

capilaridade proporcionada pela forma de atuação das “OPA’s”, complementada por um 

estreito alinhamento com os cartórios de registro de imóveis regionais, propicia um profícuo 

cenário para a promoção da regularização, gestão e governança fundiária. 

 

 A partir da década de 90 as atividades das “SAFER” expandiram-se, passando a 

contemplar o acompanhamento de projetos de urbanização, proteção de florestas vis-à-vis 

preservação ambiental. Logo, o papel desempenhado pelas sociedades de cogestão assume 

caráter essencial na administração agrária francesa, caracterizado pelo contínuo monitoramento 

do reordenamento fundiário.           

 

         6.4.2 A Associação “Terre de Liens” 

 

 A Associação iniciou suas atividades em 2003, impulsionada pela convergência de 

movimento ligados ao desenvolvimento rural, norteados pela questão ambiental. A crescente 

preocupação com a degradação do meio ambiente, principalmente a partir dos anos 90, ensejou 

reflexos em diversos países105. O surgimento da Associação “Terre de Liens” se encaixa nesse 

universo, com uma proposta de apoiar a difusão de uma agricultura alternativa (orgânica e 

biodinâmica) ao modelo convencional, amparada em três pilares: educação popular, economia 

solidária e agricultura sustentável (VER-PILLOT, 2010).  

 

 As ações da Associação se materializam de duas formas: aquisição de terras em seu 

nome, cuja exploração é delegada a terceiros mediante a celebração de contratos de 

arrendamento, ou por meio de aporte de capital para a constituição de “associações fundiárias”, 

que, por sua vez, desenvolvem atividades agrárias em uma determinada gleba. O manuseio das 

terras cedidas pela Associação está condicionado à obediência de regras ambientais 

previamente definidas. 

 

 A inovação institucional diz respeito aos dois mecanismos de financiamento e 

cooperação. O primeiro deles, intitulado “Foncière”, consiste em uma “sociedade de 

investimentos solidários, com o propósito de captar fundos junto a acionistas individuais, 

associativos ou empresariais para a compra de terras”. Conceitualmente a “Foncière” é uma 

coletora de poupança dos cidadãos, que podem direcionar os valores para projetos específicos 

ou delegar a destinação aos gestores da Associação.  

                                                           
105 Em 2007, entre setembro e dezembro, aconteceu na França uma série de reuniões multipartidárias, tendo como foco 

discussões de temas referentes ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Esses encontros receberam o nome de 

“Grenelle de L’environment”, alusivo ao “Acordo de Grenelle”, ocorrido em maio de 1968, também marcado pelo caráter 

pluripartidário. 
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 A segunda fonte de financiamento originou-se da criação, em 2008, da Fundação “Terre 

de Liens”, com o propósito de amealhar doações pecuniárias ou na forma de patrimônio, 

notadamente estabelecimentos agrícolas e terras agricultáveis. Neste caso específico, a 

legislação francesa concede ao doador um abatimento no imposto de renda de até 66% do valor 

doado106. 

 

 Em vista disso, podemos considerar a Associação “Terre de Liens” como uma forma 

de atuação complementar às “SAFER”. O reordenamento, consequente de um processo bem-

sucedido de regularização, gestão e governança fundiária, pavimentou o caminho para o 

aparecimento da Associação, que pôde concentrar as atenções na formulação de novos 

mecanismos de participação da sociedade civil na questão fundiária, ao mesmo tempo em que 

empreendia projetos agrários de cunho ambiental. Nessa perspectiva, o desenvolvimento 

sustentável, pilar fundamental desses esforços, concretizou-se como uma consequência natural 

desse processo.   

 

  

7. Perguntas de Pesquisa  

 

 Esse “estudo exploratório do INTERPI na implementação da política fundiária do 

Estado do Piauí” visa estabelecer as bases para a realização de uma proposta de aprimoramento 

do arranjo institucional e governança do processo de implantação da política fundiária. O estudo 

e as recomendações dele resultantes tem como eixo central a seguinte questão: como o 

INTERPI pode exercer de forma efetiva o seu papel no desenvolvimento fundiário do Estado, 

à luz da recente legislação (Lei 6709/2015 e Decreto 16324/2015)? 

 

 Em decorrência dessa premissa, foram elaboradoras três perguntas adicionais, mais 

específicas, no sentido de melhor situar o referido órgão em seu ambiente institucional: 

 

- Quais são os objetivos e qual é o papel do INTERPI diante das demais instituições 

participantes no processo de implementação da política fundiária? 

 

- Quais os arranjos institucionais praticados na gestão fundiária em outras regiões 

do país e quais lições podem ser aprendidas? 

 

- Que fatores potencializaram a participação de instituições como a Corregedoria 

Geral de Justiça (CGJ) no processo de desenvolvimento fundiário do Estado?  

    

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Na legislação brasileira, é previsto um mecanismo similar no artigo 260º da Lei 8069/1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), porém são carreados para projetos sociais. 
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8. Metodologia  

 

      8.1 Estudo de caso  

 

 O estudo de caso qualitativo foi aplicado ao tema de pesquisa definido. Os autores 

GOODE e HATT (1968, p. 421) tipificam o estudo de caso como “um método de olhar a 

realidade social”, descrevendo-o como um meio de organizar os dados sociais preservando o 

caráter unitário do objeto social estudado (GOODE; HATT, 1968, p. 422). 

 

 Depreende-se dessa definição que o estudo de caso centra atenção no tipo de questão 

que ele responde, ao concentrar o interesse em um tema de pesquisa específico. Outros autores, 

como Robert E. Stake (1988, 1994, 2000), Robert K. Yin (2001) e Sharan B. Merriam (1988, 

1998), compartilham desse conceito. Para STAKE (1988, p. 256), o pesquisador busca “a 

compreensão de um particular caso, em sua idiossincrasia, em sua complexidade”. Ainda 

segundo o autor, o emprego do estudo de caso não pode ser confundido com uma escolha 

metodológica, mas sim na escolha de um determinado objeto a ser estudado, “que pode ser uma 

pessoa, um programa, uma instituição, uma empresa ou um determinado grupo de pessoas que 

compartilham o mesmo ambiente e a mesma experiência”. 

 

 MERRIAM (1988) conceitua o estudo de caso qualitativo “como uma descrição 

(holística e intensiva) de um fenômeno bem delimitado”. Nesse sentido, a autora pontua que 

“os pesquisadores geralmente utilizam o estudo de caso quando desejam compreender uma 

situação em profundidade, enfatizando seu significado para os vários envolvidos”. Já 

HARTLEY (1995, p. 208-209), propõe a investigação detalhada, de uma ou mais organizações, 

ou grupos dentro de organizações, visando prover uma análise do contexto e dos processos 

envolvidos no fenômeno em estudo. 

 

 Isso torna o estudo de caso um tipo de pesquisa apropriado quando se deseja abordar 

situações práticas, originárias das complexas relações individuais e sociais presentes nas 

interações cotidianas. Segundo FEAGIN, ORUM e SJOBERG (1991), “busca-se não somente 

examinar a situação na qual as pessoas estão envolvidas, mas também o impacto de suas crenças 

e decisões na complexa trama de interações sociais que estão no seu entorno”. 

Complementarmente, MERRIAM (1988, p. 16) ratifica a contribuição do estudo de caso 

qualitativo enquanto “uma descrição e análise holística e intensiva de uma simples entidade, 

fenômeno ou unidade social”, e prossegue afirmando que “estudos de caso são particularistas, 

descritivos e heurísticos e apoiam-se fortemente no raciocínio indutivo a partir do manuseio de 

múltiplas fontes de dados”.  

 

 A metodologia de investigação utilizada nessa dissertação guarda estreita relação com 

um tipo de estudo de caso proposto por MERRIAM (1988)107, intitulado “Interpretativo”. 

                                                           
107 Além do tipo “Interpretativo”, MERRIAM (1988) relaciona ainda dois outros tipos de estudo de caso – “Descritivo”, 

delimitado pelo “relato detalhado de um fenômeno social que envolva, por exemplo, sua configuração, estrutura, atividades, 

mudanças no tempo e relacionamento com outros fenômenos. Procura ilustrar a complexidade da situação e os aspectos nela 

envolvidos. Normalmente os estudos de caso essencialmente descritivos são ateóricos, não se guiam por hipóteses previamente 
estabelecidas nem buscam a formulação de hipóteses genéricas”. Alternativamente, nos tipos de estudo “Avaliativo”, a 
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Caracteriza-se por “encontrar padrões nos dados e desenvolver categorias conceituais que 

possibilitem ilustrar, confirmar ou opor-se a suposições teóricas. É fundamental que o 

pesquisador obtenha um grande número de informações que lhe possibilite interpretar ou 

teorizar sobre o fenômeno”.  

      

 Portanto, para o trabalho em voga, o estudo “interpretativo” constitui-se em uma 

modalidade de pesquisa, pois permite compreender o modus operandi do órgão objeto de 

estudo, bem como relaciona as atividades e ações formalmente estabelecidas com aquelas de 

caráter tácito. Dessa maneira, poderemos, à luz do “diagnóstico analítico” (seção dez), 

“construir um modelo que forneça as respostas para as questões teóricas do estudo e a 

contribuição de cada conjunto de dados, categorias encontradas e conceitos elaborados para a 

explicação do fenômeno em questão”, de acordo com BECKER. 

 

 As entrevistas semiestruturadas, voltadas à coleta de informações no campo, bem como 

as análises espacial e numérica de dados, constituíram-se em importantes ferramentas para o 

entendimento de aspectos sociais, econômicos e geográficos do objeto de pesquisa.     

  

       

      8.2 Quem são os entrevistados e por que foram escolhidos? 

    

- Herbert Buenos Aires de Carvalho (Diretor Geral do INTERPI); 

- Regina Lourdes de Araújo Costa (Diretora Técnica Fundiária do INTERPI); 

- Fagner José da Silva Santos, Procurador do Estado alocado no INTERPI - responsável       

pela área jurídica da autarquia; 

- José Gastão Belo Ferreira (Procurador-autárquico do INTERPI); 

- Francisco Celso Alves da Costa (Gerente de Operações do INTERPI); 

- Jaílton Ferreira Chaves (Diretor de Operações do INTERPI); 

- Sérgio Ricardo Soares Viana (Superintendente do INCRA no Piauí); 

- Solange Narita (Consultora Sênior contratada pela SEMAR - Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos); 

- Danilo Lopes (Consultor Pleno contratado pela SEMAR - Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos). 

 

 A escolha dos entrevistados teve como linha mestra os cargos e funções-chave que 

desempenham nos respectivos organogramas, de forma a permitir uma visão holística dos 

processos interorganizacionais e intraorganizacionais dos órgãos envolvidos. A ideia consistiu 

em reunir e analisar os depoimentos de servidores atuantes nas principais áreas correlatas ao 

objeto de estudo, levando-se em consideração a inter-relação com os três órgãos visitados – 

INTERPI, SEMAR/PI e INCRA/PI, totalizando nove entrevistas.  

 

 

                                                           
preocupação consiste em “gerar dados e informações obtidos de forma cuidadosa, empírica e sistemática, com o objetivo de 

apreciar o mérito e julgar os resultados e a efetividade de um programa”.  
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      8.3 Roteiro de entrevistas 

 

 Procurou-se obter relatos e descrições sobre como são interpretadas e enxergadas as 

situações que permeiam o tema de interesse. Nesse sentido, a análise e compreensão das 

percepções dos entrevistados nortearam a elaboração do roteiro de entrevistas. A realização das 

entrevistas se ateve às perguntas previamente delineadas, sem perder de vista a oportuna 

flexibilidade na aplicação do questionário, isto é, evitar o excessivo “engessamento” do diálogo, 

possibilitando ao entrevistado expressar visões pessoais, além de, em certos momentos, seguir 

uma lógica diferente do entrevistador. Portanto, encontra-se abaixo o roteiro utilizado na coleta 

de informações no campo, por meio de entrevistas semiestruturadas. As perguntas foram 

elaboradas de maneira a ajudar no esclarecimento de três tópicos: aspectos da estrutura 

fundiária, aspectos institucionais e aspectos organizacionais.  

 

Aspectos da estrutura fundiária:                 

 

 - Qual a necessidade de reforma agrária? 

 

 - Como funciona o processo de reforma agrária? 

 

 - Quem são os principais atores? 

 

 - Você poderia relatar a trajetória da política de reforma agrária do Piauí? 

 

Aspectos organizacionais: 

 

 - Qual o papel do INTERPI? 

 

 - Qual o seu papel? 

 

 - Qual a relação de sua instituição com os demais atores? 

 

 - Como pode ser descrito os esforços conjuntos do INTERPI com os seguintes órgãos: 

 * SEMAR  

 * INCRA 

 

 - Qual a importância do acordo com o Banco Mundial em 04/2016 para a melhoria dos 

 processos internos do INTERPI? Perante as ações inicialmente delineadas no acordo, 

 quanto já foi alcançado? Existem indicadores oficiais que comprovem as metas 

 atingidas e as não atingidas? Diante disso, qual a prioridade para o curto, médio e longo 

 prazo? 

   

 -  Existe algum planejamento para o período posterior à vigência do acordo com o Banco 

 Mundial, previsto para terminar dez/2019? 
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Aspectos institucionais: 

 

 - Que fatores potencializaram a participação de instituições como a Corregedoria Geral 

 de Justiça (CGJ) no processo de desenvolvimento fundiário do Estado? 

 

 - Na sua visão, como tem se dado a relação do INTERPI com a CGJ e como ela tem 

 contribuído para a implementação da política fundiária do Estado?  

 

 - A criação do Conselho Estadual de Gestão Territorial tem data definida para se 

 materializar? Quais seriam as principais incumbências do Conselho e como seria sua 

 composição?  

 

 

9. Análise de dados 

 

 9.1 - Análise espacial 

 

 O objetivo da análise consiste em demonstrar a relevância de algumas variáveis 

socioeconômicas para um melhor entendimento da estrutura fundiária do Estado do Piauí, à luz 

de ferramentas proporcionadas pelos softwares “GeoDa” e “Arcview GIS”108.   

 

 Pretende-se correlacionar, por meio do georreferenciamento109, alguns dados 

socioeconômicos do Estado do Piauí. As variáveis “iluminação pública” e “rede geral de 

distribuição de água e pavimentação” foram escolhidas como indicadores da predominância (ou 

não) de áreas rurais. Nessas áreas, a ocorrência das variáveis citadas costuma mostrar-se em 

níveis bem reduzidos, ou seja, regiões rurais geralmente apresentam baixos níveis de 

“iluminação pública” e “rede geral de distribuição de água e pavimentação”, se comparado às 

regiões urbanas.  

 

 Nessas circunstâncias, as variáveis “iluminação pública” e “rede de distribuição de água 

e pavimentação” apresentaram autocorrelação espacial consistente (Moran’s I > ou = 0,70)110, 

indicando, para o estado do Piauí, que áreas carentes em relação às variáveis citadas estão, por 

sua vez, circundadas por setores censitários111 com as mesmas características.    

 

 Toda a base de dados utilizada foi extraída dos seguintes endereços na internet - 

ftp://ftp.ibge.gov.br e ftp://geoftp.ibge.gov.br, a partir do último Censo do IBGE (2010). 

                                                           
108 “GeoData” e “Arcview GIS” são softwares que se enquadram no conceito de sistemas de informação geográfica. A partir 

de uma série de dados (organizados sob o formato de arquivo “shapefile”), propiciam uma série de informações geográficas, 

permitindo a associação e análise de variáveis em um determinado espaço geográfico.  
109 Processo de localização geográfica de determinado objeto espacial através de atribuição de coordenadas. 
110 O Índice de Moran (Moran’s I) é a medida estatística de autocorreção espacial mais difundida, pois indica o grau de 

associação espacial presente no conjunto de dados. Pode ser entendido como a tendência a que o valor de uma variável associada 

a uma determinada localização assemelhe-se mais ao valor de suas amostras vizinhas do que ao restante das localizações do 

conjunto amostral. Assim como o similar na estatística descritiva (correlação linear), o coeficiente de Moran acima de 0,70 

indica forte associação espacial da variável investigada com as amostras vizinhas, do que em relação ao conjunto amostral.    
111 Setor Censitário é unidade territorial de coleta das operações censitárias, definido pelo IBGE, com limites físicos 

identificados, em áreas contínuas e respeitando a divisão político-administrativa do Brasil (IBGE). No censo 2010, o Piauí foi 

dividido em 5362 setores censitários. 

ftp://ftp.ibge.gov.br/
ftp://geoftp.ibge.gov.br/
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 As variáveis foram formatadas para arquivos com extensão “.csv” (partindo-se de um 

formato Excel “baixado” do “ftp” do IBGE), de maneira a possibilitar a importação dos 

arquivos para manipulação no software “GeoDa”.  Os demais arquivos, no formato 

“shapefile”, referentes ao Estado do Piauí, foram “baixados” e carregados no “GeoDa”, 

diretamente do endereço “ftpgeo” (IBGE) acima mencionado. 

  

  Com os dados disponíveis no “GeoDa” foi realizado uma “junção de tabelas”, 

provenientes das duas origens citadas, tendo como “chave de ligação” os “códigos dos setores 

censitários” (série de quinze dígitos, sendo que os quatro últimos referem-se especificamente 

ao setor censitário). 

  

 Ademais, as análises dos mapas dos tipos “cluster” (agregados de eventos no espaço 

com características semelhantes em áreas próximas) e “significance” (agrupamento de áreas em 

que a autocorrelação espacial é mais pronunciada, ou seja, a dependência espacial mostra-se 

mais presente) ajudaram a localizar os setores com maior e menor dependência espacial, 

auxiliando na lógica das conclusões. 

 

 

 - Análises dos dados de Iluminação Pública: 

 

 Variável - “Moradores em domicílios particulares permanentes de cor ou raça branca – 

Existe iluminação pública”. 

 

 Figura 06 - “Cluster Map” (iluminação pública)        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Teresina 

Parnaíba 
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 Figura 07 - “Significance map” (iluminação pública) 

  

  

 A análise do “cluster map”e do “significance map” fornece indícios de poucas regiões 

efetivamente beneficiadas por iluminação pública. Dentre os pontos no mapa em que podemos 

observar a existência de uma autocorrelação espacial referente à variável em questão, 

destacamos a região Noroeste, onde se localizam Teresina e Parnaíba (litoral), cidades com 

maior número de habitantes respectivamente. Esses dois casos aparecem em vermelho na 

ampliação lateral, à direita do mapa. Nessas localidades, verifica-se a autocorrelação do tipo 

“High High” (tabela à esquerda do mapa, identificada pela cor vermelha), evidenciando a 

existência de iluminação pública, isto é, áreas com iluminação pública rodeadas por outras 

áreas, também com iluminação pública. 

 

 Na região Sul, observamos a autocorrelação espacial do tipo “Low Low” (identificada 

pela cor azul, conforme tabela à esquerda do “cluster map”), isto é, reduz-se drasticamente a 

probabilidade de verificarmos a presença de iluminação pública nessas regiões do estado. 

 

 Ao lado disso, as informações evidenciadas nos mapas acima corroboram os dados 

demográficos: baixa densidade demográfica = 12,79 hab./km²112. A maior cidade, Teresina, tem 

cerca de 850,2 mil hab. (IBGE 2017 - estimativa); a segunda cidade, Parnaíba, apresenta cerca 

de 150,5 mil hab. (IBGE 2017 - estimativa). A população total do Estado é de 3,2 milhões 

(IBGE 2017 - estimativa). Em função disso, percebemos que o Piauí ainda é uma região 

predominantemente agrária, com pouca urbanização. 

 

 

 

                                                           
112 Como comparativo, a densidade demográfica do Distrito Federal (maior dentre as 27 unidades federativas) é cerca de 525,86 

hab./km² (IBGE – estimativa 2017). 
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- Análises dos dados de “Rede Geral de Distribuição de Água” e “Pavimentação”: 

Variável – Domicílios particulares permanentes com rede geral de distribuição de água – Existe 

pavimentação. 

 

 Figura 08 - “Cluster map” (distribuição de água e pavimentação). 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Figura 09 - “Significance Map” (distribuição de água e pavimentação)   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parnaíba 

Teresina 
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O resultado encontrado para a variável “Domicílios particulares permanentes com rede 

geral de distribuição de água – Existe pavimentação” em muito se assemelha à variável anterior. 

Nesse contexto, estamos analisando a rede geral de distribuição de água e que coexista 

pavimentação.  

 

      9.1.2 Contribuições da análise de dados espacial 

 Procuramos diferenciar, por meio de variáveis relacionadas à infraestrutura, 

notadamente “iluminação pública” e “rede geral de distribuição de água e pavimentação”, áreas 

urbanas e rurais. As duas áreas urbanas com população superior a 150 mil habitantes foram 

detectadas, sem perder de vista as demais áreas, em sua grande maioria apresentando 

características tipicamente rurais. 

  

 Isto posto, podemos inferir que se trata de um Estado mais rural que urbano, 

considerando as grandes extensões de terras sem a infraestrutura característica de áreas urbanas, 

aqui representadas pela “iluminação pública” e “rede geral de distribuição de água e 

pavimentação”. Surge então o desafio de como sobrepujar esse quadro, dotando a estrutura 

fundiária mapeada com melhores condições de desenvolvimento rural. 

  

 A utilização de um sistema de informação geográfico (GeoDa) permitiu a visualização 

de eventos próximos no espaço, formalizando-a através do conceito de autocorrelação espacial. 

O cruzamento de dados socioeconômicos, vis-à-vis a autocorrelação inerente a cada variável 

considerada, tornou possível estabelecer conexões e enxergar o quadro com um grau de precisão 

favorável.     

  

      9.2 - Dados do solo, relevo, agricultura e população  

 

 Serão analisados os mapas referentes às tipologias de solo, relevo, agricultura e 

população (densidade demográfica e distribuição pelo território).  

 

 

  9.2.1 – Relevo e distribuição populacional  

 

 O mapa da “figura 10” conjuga características do relevo e distribuição populacional. O 

relevo apresenta variações na superfície entre 0 (nível do mar) e 800 metros, registrando-se 

menores altitudes ao Norte (mais próximo do litoral113). É na porção centro-norte que se verifica 

as maiores concentrações populacionais, advindas de quatro fatos históricos: 1 - desde o final 

do século XVIII o norte do Piauí superava o sul em atividades econômicas, especialmente a 

pecuária, o que pode explicar o fato de que não há evidências de terras devolutas no norte, ao 

                                                           
113 A faixa litorânea tem uma extensão de 66 km. 



68 
 

contrário do sul; 2 - o projeto PDRI114, implantado no Vale do Parnaíba (região litorânea), 

beneficiou predominantemente os municípios localizados no centro-norte do estado, por meio 

de assentamentos de pequenos agricultores, fato que contribuiu sobremaneira para a 

desconcentração fundiária; 3 - até a chegada da expansão da fronteira agrícola à região do 

cerrado (sudoeste piauiense), no início dos anos 90, a região sul foi caracterizada pela pecuária, 

atividade econômica demandante de grandes propriedades rurais; 4 - na segunda metade do 

século XIX iniciou-se o ciclo do extrativismo vegetal, concentrado na porção centro-norte, fato 

que também intensificou a ocupação de terras nessa região. Portanto, em linha com os fatos 

históricos enumerados acima, constatamos maiores concentrações populacionais ao norte.      

   

         Tabela 02 – Municípios mais populosos  

         Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010. 

 

  

 Dentre os quinze municípios mais populosos, conforme “tabela 02”, apenas São 

Raimundo Nonato não está situado na porção centro-norte do estado. As duas cidades mais 

populosas, Teresina e Parnaíba, respondem por 31% da população total.  O mapa da “figura 10” 

proporciona uma visão ampla da distribuição demográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 PDRI – Programa de Desenvolvimento Rural Integrado e Inclusivo, já citado no item “4.2” 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

              Figura 10 - aspectos geográficos, distribuição populacional e relevo. 

              IBGE 2010 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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         9.2.2 Mapa da tipologia de utilização da terra  

 

 Percebemos o predomínio de matas naturais e lavouras (plantações de soja no Sudoeste) 

na região sul e de pastagens naturais, mata natural e lavouras (agricultura familiar) na região 

norte. 

 

  

  

 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 11 – Tipologia de utilização da terra. 

             Fonte:  IBGE 2011 – Atlas do Espaço Rural Brasileiro 
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         9.2.3 Em relação ao cerrado115 

 O mapa abaixo evidencia a área antropizada (vegetação natural suprimida, em amarelo), 

as áreas com vegetação natural remanescente (em verde) e os “corpos d’água” (em azul), 

relativo ao bioma cerrado brasileiro. Percebemos, no caso do sudoeste piauiense, essa região 

totalmente coberta pelo cerrado:   

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                            Figura 12  - Área coberta pela vegetação “cerrado” no Brasil. 

                                            Fonte: Acordo de Cooperação Técnica MMA/IBAMA 

                                            (monitoramento do bioma cerrado, 2009-2010) 

 

 Complementarmente, na tabela abaixo encontra-se a situação do desmatamento por 

estado no período entre 2009 e 2010, tendo como referência a área total do cerrado em cada 

estado:  

 

 

 

 

 

 

                       

                        Tabela 03 - área por estado e desmatada no período 2009-2010    
                         Fonte: Acordo de Cooperação Técnica MMA/IBAMA (monitoramento  do bioma cerrado, 2009-2010). 

 

                                                           
115 Cerrado é uma área caracterizada especialmente pelo bioma savana, mas também por floresta estacional e campo (IBGE). 
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 O cerrado piauiense apresenta área total de 93424 km2, sendo 980,3 km2 de uso 

antrópico entre 2009 e 2010 (área desmatada no biênio 2009/2010). Assumindo como constante 

um desmatamento de 980,3 km² / biênio, teríamos em 2018 uma área adicional desmatada de 

3921,2 km², equivalente a 4,2%. 

        

     9.2.4 Expansão do cultivo da soja  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 
          Figura 13 - Expansão do cultivo da soja no cerrado piauiense. 

          Base cartográfica IBGE - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

         9.2.5 – Geologia do cerrado piauiense 

 

 Na parte ocidental (sudoeste do estado) da imagem, verificamos o solo do tipo 

“litossolo”, neste caso identificado pela cor “roxa”: 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 14 – recorte cerrado piauiense 

                                                 CPRM – Serviço Geológico do Brasil    

  

 

 A EMBRAPA (Empresa Brasileira de Agropecuária) mapeou as seguintes “feições 

geológicas” no sudoeste piauiense, de acordo com o padronizado no sistema brasileiro de 

classificação de solos (SiBCS): 

 

- “C2pi”: solo formado por arenitos, silititos, folhelhos e calcários, provenientes de ambientes 

continental fluvial e litorâneos, com intercalações marinhas; 

 

- “P12pf”: formação pedra de fogo, contendo arenitos, folhelhos, calcários e silexitos, 

provenientes de ambientes marinho raso e litorâneo. 

 

 Esses dois tipos de formações geológicas enquadram-se na terminologia “latossolos 

vermelho-amarelo”, que possuem uma “densidade relativa ótima para a produtividade da 

soja”.116 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Densidade relativa ótima de latossolos vermelhos para a produtividade da soja. Amauri, Beutler; Centurion, José Frederico; 

Roque, Cassiano; Ferraz, Marcos – R.Bras.Ci.Solo, 29:843-849, 2005. 
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      9.3 Dados numéricos 

 

 9.3.1 – Comparativo de área plantada, produtividade e produção de soja 

 

 

 

 

                         

Figura 15 - Estados brasileiros produtores de soja, por quantidade produzida. 

Fonte: CONAB – Acompanhamento da safra brasileira de grãos | v.5 – safra 2017/2018, n.8 – Oitavo                         

                    levantamento, maio 2018.  

 

 O Piauí alcançou, no ano encerrado em maio 2018, uma produção de 2,4 milhões de 

toneladas, em uma área plantada de 710,5 mil hectares (equivalente a 7,61% da área do cerrado). 

Nesses termos, a produtividade situou-se em 3380 kg/ha (índice médio brasileiro), 

corroborando o bom potencial agrícola do cerrado piauiense, conforme “tabela 04”.    
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 Tabela 04 - Valores referentes à área plantada, produtividade e produção. 

              Fonte: CONAB – Acompanhamento da safra brasileira de grãos | v.5 – safra 2017/2018, n.8 – Oitavo 

 levantamento, maio 2018. 

 

 

 9.3.2 Produto interno bruto (PIB real) 

 

 A “tabela 05” traz um quadro comparativo do triênio 2013 a 2015, seguindo a 

metodologia do “PIB real”. O efeito inflacionário foi expurgado de cada ano, utilizando-se, 

como deflator117, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IBGE). Desta maneira, as 

comparações podem ser feitas “a preços reais”, isto é, todos os valores estão demostrados a 

“preços constantes” no triênio. 

 

 Tal fato se faz necessário devido aos elevados índices inflacionários registrados no 

período, quando o Brasil iniciava uma trajetória de estaginflação (aumento da taxa de 

desemprego combinada com um aumento contínuo de preços).  

 

                                                           
117 A inflação foi de 6,41% e 10,67% em 2014 e 2015, respectivamente. Esses foram os percentuais adotados 
como deflatores de preços, conforme demonstrado na tabela.  
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 A atividade agropecuária representava 6,98% do PIB (real) piauiense em 2015, tendo 

uma contribuição da agricultura de 4,72% (equivalente a R$ 1567,54 milhões). Como apenas 

7,61% da área do cerrado foi cultivada (conforme mencionado no item “9.3.1”), fica evidente 

o grande potencial agrícola que o cultivo da soja representa. O estado exerce papel fundamental 

na atividade econômica, respondendo por 40,17% do total das riquezas produzidas (somando-

se as rubricas “serviços públicos” e “Impostos e subsídios”). 

 

          

Tabela 05 - Valores do PIB (nominal e real) piauiense para o triênio 2013-2015. 

IBGE: Contas Regionais do Brasil – Preços correntes 

 

 

 A categoria “Serviços” participou com 80,88% do PIB real em 2015, com destaques 

para as rubricas “Serviços Públicos” (29,75%), Atividades Imobiliárias (8,16%), Comércio e 

Reparação Automotiva (13,28%) e “Impostos e subsídios” (10,42%).  

 

 

 

 

 

PIB Nominal PIB real

2013 2014 2015 2013 2014 2015

% participação 

PIB real 2015

PIB 31.240,00 37.723,00 39.149,00 31.240,00 35.450,62 33.243,62 100%

PIB per capta 9.811,04    11.808,08 12.218,51 9.811,04    11.096,78 10.375,43 100%

Agropecuária 1.775,00    2.524,00    2.734,00    1.775,00    2.371,96    2.321,59    6,98%

Agricultura 1.100,00    1.728,00    1.846,00    1.100,00    1.623,91    1.567,54    4,72%

Pecuária 467,00       544,00       605,00       467,00       511,23       513,74       1,55%

Produção florestal, pesca e aquicultura 208,00       252,00       283,00       208,00       236,82       240,31       0,72%

Indústria 3.438,00    5.403,00    4.752,00    3.438,00    5.077,53    4.035,19    12,14%

Construção 2.164,00    3.055,00    2.903,00    2.164,00    2.870,97    2.465,10    7,42%

Infraestrutura 188,00       635,00       323,00       188,00       596,75       274,28       0,83%

Indústria extrativa 73,00          71,00          40,00          73,00          66,72          33,97          0,10%

Indústria de transformação 1.013,00    1.642,00    1.486,00    1.013,00    1.543,09    1.261,85    3,80%

Serviços 26.026,00 29.797,00 31.663,00 26.026,00 28.002,07 26.886,84 80,88%

Serviços públicos 9.573,00    10.594,00 11.645,00 9.573,00    9.955,83    9.888,43    29,75%

Alojamento e alimentação 945,00       943,00       1.180,00    945,00       886,19       1.002,00    3,01%

Atividades financeiras 682,00       882,00       1.046,00    682,00       828,87       888,22       2,67%

Atividades imobiliárias 2.152,00    3.137,00    3.194,00    2.152,00    2.948,03    2.712,21    8,16%

Atividades profissionais 1.362,00    1.555,00    1.947,00    1.362,00    1.461,33    1.653,31    4,97%

Artes, cultura e esporte 371,00       553,00       431,00       371,00       519,69       365,99       1,10%

Comércio e reparação automotiva 5.143,00    5.448,00    5.199,00    5.143,00    5.119,82    4.414,76    13,28%

Educação 710,00       1.218,00    1.058,00    710,00       1.144,63    898,41       2,70%

Informação e comunicação 413,00       491,00       572,00       413,00       461,42       485,72       1,46%

Serviços domésticos 523,00       549,00       490,00       523,00       515,93       416,09       1,25%

Transporte, armazenagem e correio 719,00       687,00       820,00       719,00       645,62       696,31       2,09%

Impostos e subsídios 3.433,00    3.740,00    4.081,00    3.433,00    3.514,71    3.465,41    10,42%
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9.4 Entrevistas  

 A tabela abaixo relaciona os nomes, órgão público, data de admissão, cargo (função), 

formação e procedência dos entrevistados: 

 

   

 

 

 

 

 

         

Tabela 06 – Dados extraídos das entrevistas 

 

 9.4.1 Perfil dos Entrevistados 

- Observações complementares: 

 

  * Regina Lourdes de Araújo Costa também exerceu a Diretoria Geral como “interina” 

entre 2016 e abril/2017; 

  

  ** Solange Narita - possui formação em engenharia agrônoma e é especialista em 

gestão técnica e salvaguardas ambientais e sociais.  

 

 

 

 

 

Nome Órgão Público / Data 
de admissão 

Cargo / Função Formação / 
Procedência 

Herbert Buenos 
Aires de Carvalho 

INTERPI (desde 
maio/2017)                            

Diretor Geral  Caixa Econômica 
Federal 

Regina Lourdes de 
Araújo Costa 

INTERPI (desde 
abril/1983)* 

Diretora Técnica 
Fundiária 

Engenheira 
agrônoma 

Fagner José da Silva 
Santos 

INTERPI / PGR 
(desde junho/2018) 

Procurador-Chefe Procuradoria do 
Estado 

José Gastão Belo 
Ferreira 

INTERPI (desde 
1980) 

Procurador 
Autárquico 

Servidor de carreira 

Francisco Celso Alves 
da Costa 

INTERPI Gerente de 
Operações 

Servidor de carreira 

Jailton Ferreira 
Chaves 

INTERPI Diretor de 
Operações 

Servidor de carreira 

Sérgio Ricardo 
Soares Viana 

INCRA (no Piauí 
desde maio/2018 e 
no INCRA desde 
2004) 

Superintendente 
para o Piauí 

Perito federal agrário 

Solange Narita SEMAR (desde 
jan./2018)** 

Consultora Sênior Contratada 

Danilo Lopes SEMAR (desde 
maio/2018) 

Consultor Pleno Contratado 
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O quadro abaixo traz o organograma do INTERPI:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Organograma do INTERPI 

Fonte: INTERPI, 2018 

 

 

9.4.2 Análise das entrevistas 
 

As nove entrevistas foram realizadas entre os dias nove e onze de julho/2018 e foram  

gravadas, mediante consentimento dos entrevistados. 

  

A pesquisa de campo evidenciou uma série de aspectos administrativos, institucionais e  

políticos, tendo como pano de fundo as respectivas áreas funcionais. Relacionamos abaixo os 

principais pontos verificados: 

 

 O Diretor Geral enfatizou a forte concentração fundiária ao sul (cerrado), diferente do 

Norte, com uma estrutura fundiária mais “pulverizada”. Além da regularização 

fundiária propriamente dita, relatou a necessidade de se “construir” um modus operandi 

junto aos órgãos responsáveis pelo provimento de assistência técnica e extensão rural 

(INCRA e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural), de maneira a beneficiar com 

mais efetividade os projetos de assentamento. Pontuou que as regularizações se 

subdividem em dois tipos, onerosa (médias e grandes propriedades) e por doação 

(pequenos agricultores). Acrescentou que alguns problemas relativos aos processos de 

regularização decorrem de a área do imóvel registrado em cartório apresentar 

divergência com as medidas reais, além da fraude “pura e simples”, onde a “pessoa” 

conseguiu, com a conivência do cartorário, “fabricar” a matrícula do imóvel sem a 

devida correspondência com o mesmo (geralmente acontece no sul do estado). 

 

 Acrescentou que “O papel específico do INTERPI é voltado para a concessão de 

títulos de propriedade, para aquelas pessoas que ocupam áreas públicas, de forma 

irregular e produzem nelas e cumprem a sua função social ...”. Em relação à atuação da 
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Corregedoria Geral da Justiça, discorreu sobre o Núcleo de Regularização Fundiária, 

cujo texto transcrito (ipsis litteris) encontra-se abaixo:  

 

“...é um núcleo que vai dar apoio técnico para o trabalho dos juízes, e 

ao mesmo tempo também estar produzindo informações que nos levem 

a caminhar para a formatação de um novo programa de regularização 

fundiária no estado do Piauí e esse núcleo vai atuar também fazendo a 

conciliação de conflitos agrários, e isso interessa ao INTERPI na 

medida em que há inúmeros conflitos envolvendo áreas do estado, 

portanto envolvendo o INTERPI. Eles estão desenvolvendo uma 

câmara de conciliação onde, com certeza, o INTERPI será protagonista 

nessa câmara, não tenho dúvidas quanto a isso. Esse Núcleo de 

Regularização Fundiária ele também tenta montar um painel dos 

conflitos agrários aqui no Piauí, através de uma ferramenta que ele está 

chamando de observatório de conflitos agrários. Através desse 

observatório de conflitos, ele busca ter sempre um mapa atualizado dos 

conflitos aqui no estado, de forma a contribuir também com esse 

processo de regularização desenvolvido pelo executivo, através do 

INTERPI. Então nós temos esse braço da Corregedoria, que é o Núcleo 

de Regularização Fundiária, em implementação, com o apoio de 

recursos aqui do INTERPI”.     

 

 Por fim, disse que um trabalho está sendo desenvolvido, em conjunto com a 

Corregedoria Geral da Justiça e o INTERPI para reformar a Lei 6709/2015. Já existe 

uma minuta, que será levada para discussão pública e posteriormente encaminhada à 

Assembleia Legislativa para apreciação. 

 

 

 Diretora Técnica Fundiária:  
 

  A transcrição abaixo (ipsis litteris) sintetiza as observações da entrevistada  

 acerca da participação da CGJ e do GERCOG no acordo 8575-BR: 

 

 “... A inserção da CGJ e do GERCOG nesse processo de 

regularização fundiária, eu acho que isso foi pensado desde o início, 

quando começou a minuta da operação de crédito que foi firmada com 

o Banco Mundial e o Governo do Estado. Na época o INTERPI era um 

órgão que quase não existia, totalmente desacreditado, totalmente 

sucateado, tinha muito servidor, mas não tinha equipamentos, não tinha 

móveis, não tinha sede .... Pelo descrédito que o órgão tinha perante a 

sociedade, uma forma de trazer uma certa segurança jurídica nas ações 

que o INTERPI implementava era trazer esses órgãos, que na época não 

queriam nem saber de ouvir falar de INTERPI, trazer eles para a 

estrutura para agente tentar reerguer o órgão ...”. 

 

  Mencionou que o INTERPI chegou a operar com quatro “escritórios regionais”, 

nos municípios de Esperantina, Buriti dos Lopes, Corrente e Bom Jesus. A baixa 

remuneração dos servidores, que trabalhavam nesses locais, ocasionou o fechamento 

das sucursais por falta de pessoal. Adicionalmente, abordou as dificuldades financeiras 
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nos anos que precederam a assinatura do acordo com o BIRD, decorrente das reduzidas 

dotações orçamentárias. 

 

  Quando questionada sobre o modo como os processos de regularização 

aconteciam, afirmou que até abril/2016 (data da assinatura do acordo com o BIRD), 

ocorreram vários casos em que famílias atendidas pelo INTERPI recebiam o título de 

domínio, contudo não registravam seu imóvel no cartório. Isso acontecia devido a dois 

motivos recorrentes: os emolumentos, isentos118 para o primeiro registro de imóveis 

rurais (agricultura familiar), eram indevidamente cobrados pelos cartórios, além da falta 

de informação das próprias famílias quanto à necessidade de se registrar os títulos de 

domínio recebidos.    

      

 

 Procurador do Estado: 
 

Iniciou a entrevista conceituando legalmente o porquê da sua nomeação para a 

chefia da área jurídica do INTERPI, em linha com o disposto no artigo 132º da 

Constituição Federal119 (citou também o regramento estadual da matéria, conforme Lei 

Complementar 114/2008, artigo 2º, que normatizou o cargo de Procurador-Autárquico 

como “em extinção”). O texto transcrito abaixo traz as palavras (ipsis litteris) do 

entrevistado, referente à atuação do Núcleo de Regularização Fundiária: 

 

 “... núcleo em que todas as instituições envolvidas com 

regularização fundiária foram  chamadas a compor. Porque você 

envolve executivo, você envolve judiciário, você  envolve Ministério 

Público, você envolve Defensoria Pública, você envolve associação 

 de Cartórios, você envolve representantes de produtores, você 

envolve representantes  de posseiros, ou seja, todas as instituições 

oficiais e não oficiais que lidam nessa área elas são chamadas para uma 

mesa, um núcleo permanente, para que ali se trace diretrizes e metas e 

soluções para esse grave problema que é a regularização fundiária. 

Então o núcleo de regularização ele vem, ele é uma construção que sai 

lá do início. Ele é digamos  assim, é uma foz onde desemboca todo esse 

processo. A partir do núcleo, tenta se buscar saídas para esse grave 

problema da regularização fundiária ... não há uma hierarquia dentro do 

núcleo, é tudo com base na cooperação. A ideia do núcleo é de 

cooperação,  não é de subordinação, cada um atuando na sua área 

procurando resolver, mas essa parte da coordenação, ela é feita na 

Corregedoria Geral da Justiça, do TJ120 do Piauí”. 

 

 

                                                           
118 Lei Federal 6015/1973 (artigo 290-A, inciso I). 
119 Art. 132 - Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de 

concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão 

a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.  
120 Tribunal de Justiça. 
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 Diretor de Operações e Gerente de Operações (a entrevista foi realizada em conjunto): 
 

Quando perguntados sobre a reforma agrária no Piauí, relacionaram o trabalho 

do INTERPI voltado à titulação das famílias assentadas. Relataram que geralmente o 

georreferenciamento das médias e grandes propriedades são realizadas pelos 

proprietários, enquanto nas pequenas propriedades, o processo é  feito pelo INTERPI.  

A aquisição de GPS (Global Position System) de alta precisão permitiu o 

georreferenciamento de 10 a 15 mil hectares em uma semana, parâmetro  considerado 

bom pelos entrevistados. Ponderaram que o processo de regularização, seja onerosa 

(custos por conta do  proprietário) ou doação (custos por conta do INTERPI), consiste, 

do ponto de vista da  área de Operações, na verificação do georreferenciamento, na 

análise dos memoriais descritivos e, quando necessário, na aplicação de questionário ao 

futuro proprietário (geralmente uma doação) para averiguação da função social da terra; 

 Enfatizaram que até 2016 o INTERPI conviveu com o descrédito nas suas ações, 

 ocasionadas pelas reduzidas dotações orçamentárias, constante troca de gestores e falta 

 de capacidade operacional.            

 

 

 Procurador-Autárquico: 

 

  Vinculou os problemas cartorários vivenciados no sul do estado aos 

pronunciamentos mais recentes da Corregedoria Geral (suspensão de licenças de vários 

cartórios). Em cumprimento à Lei Federal 12651/2012, que dispõe sobre a área dos 

imóveis rurais obrigatoriamente destinada à composição da “reserva legal”, ressaltou a 

profícua contribuição dada pelo CGEO, na medida em que a junção dos cadastros do 

INTERPI e da SEMAR, em fase de implementação, começam a gerar frutos, 

proporcionando informações que têm sido utilizadas na autuação dos infratores. 

 

  Fez referência ao termo de cooperação técnica firmado com o INCRA, 

ressaltando o trabalho conjunto que as instituições desenvolvem no âmbito do “CRQ” 

(Comunidades Remanescentes Quilombolas). Além desses assentamentos, outras 

glebas são beneficiadas por intermédio de alguns programas federais de assistência 

técnica e extensão rural, dentre eles citou o PRONAF. 

 

  Discorreu sobre as nuances das Ações Discriminatórias Administrativas e Ações 

Discriminatórias Judiciais, como meio de segregar terras devolutas de imóveis 

particulares. 

 

 

 

 Consultora Sênior (SEMAR): 
 

Começou a entrevista pontuando que, além das atribuições no CGEO, elabora o 

documento de salvaguardas ambientais e sociais do projeto. Antes do projeto “Pilares 

do Crescimento e Inclusão Social”, atuou como consultora da SEMAR por oito anos, 

ressaltando que em 2010 já se falava na necessidade de um centro de geotecnologia.  
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Citou que anteriormente, ao longo de três anos, a SEMAR implantou o projeto 

PROCERRADO (entre 2014 e dezembro/2017), tendo como pano de fundo a redução 

do desmatamento e um melhor controle dos incêndios florestais. Essa iniciativa foi 

financiada com “doações do Reino Unido, gerenciado pelo Banco Mundial”. 

Acrescentou que durante o desenvolvimento do projeto, mediante contato com 

comunidades locais, notou a premência de uma regularização fundiária. Explicou que 

no último ano  do programa a montagem de um laboratório de geoprocessamento foi 

concluída, segundo ela precursor do CGEO. A implementação do CGEO tem sido 

beneficiada por uma equipe já constituída, conforme trecho da entrevista proferido pela 

entrevistada, transcrito abaixo “ipsis litteris”: 

 

“... Como no PROCERRADO todos os consultores contratados já 

tinham sido  selecionados por esse mesmo processo, a gente conseguiu 

a contratação direta de quase  todos os consultores ... O CGEO foi 

uma continuidade do programa PROCERRADO  só que com foco 

voltado aos assentamentos do INTERPI”. 

 

Ponderou sobre o modus operandi referente às titulações concedidas pelo 

INTERPI, reforçando que essas só acontecem (a partir de abril/2016), quando da 

regularização  ambiental totalmente  resolvida. Por último, respondeu que não participa 

do Núcleo de Regularização Fundiária.      

 

 

 Consultor Pleno (SEMAR): 
 

  Na estrutura do CGEO, salientou que é responsável pela coordenação do CAR        

  (Cadastro Ambiental Rural). Prosseguiu falando sobre suas atribuições no CGEO, 

 como a consolidação de bases georreferenciadas (dados geográficos ambientais e 

 fundiários). Nessa linha, comentou sobre a integração próxima de mais duas pessoas à 

 equipe, provenientes do INTERPI. 

 

Abordou a interface entre INTERPI e SEMAR quando acontece a regularização. 

Ao receber do INTERPI os dados geodésicos121 (resultado do mapeamento feito via 

GPS),  o CAR é alimentado e, em seguida, agregando-se os dados geodésicos com os 

dados  ambientais, obtém-se a regularização ambiental. Em seguida, essa 

documentação é disponibilizada ao INTERPI, que por sua vez procede com os trâmites 

finais da titulação. Assim como a Consultora Sênior, respondeu que não participa do 

Núcleo de Regularização Fundiária. 

 

 

 

                                                           
121 Definição de “geodésico” conforme dicionário PRIBERAM - linha ou curva de menor comprimento que une dois pontos 

de uma superfície. 
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 Superintendente Regional do INCRA: 
 

Sobre o questionamento dos principais programas viabilizados atualmente pela 

autarquia federal, respondeu que o PRONAF concentra a maior parte das ações, 

enquanto o PRONAT está praticamente descontinuado. Mencionou, no âmbito da 

reforma agrária, o assentamento de aproximadamente 420  famílias no Piauí, não 

obstante a redução, nos últimos anos, da velocidade com que os assentamentos 

aconteceram. 

 

Ponderou que os conflitos agrários são pontuais no estado, comparando-se com 

outras regiões no Brasil. Reforçou que até o momento não existe nenhuma integração 

entre o SIGEF e o CGEO (CAR). Ademais, a SEAD, na sua visão, diminuiu sua 

capacidade operacional, consequência da extinção do MDA. 

 

Confirmou que o INCRA tem assento no núcleo de regularização fundiária, 

porém não soube explicar o escopo de atividades do núcleo, nem o representante da 

Corregedoria Geral responsável pela coordenação. 

 

 

 As entrevistas realizadas delinearam um quadro em que os entes participantes do Projeto 

“Pilares do Crescimento e Inclusão Social” não comungam das mesmas informações. A 

Corregedoria Geral parece inclinar seus esforços prioritariamente para as questões da sua 

alçada, isto é, conflitos agrários (em parceria com o GERCOG) e controle dos cartórios de 

registro de imóveis. Essa parece ser a principal característica dessa iniciativa até aqui, ou seja, 

a preponderância de assuntos jurídico-cartoriais sobre os demais processos. Em vista disso, as 

ações relatadas pelos entrevistados, se tomadas como um todo, indicam uma situação estanque, 

compartimentada, em que as partes parecem não trocar informações, tempestiva e 

coletivamente. 

 

 Diante desse cenário, a unicidade administrativa, promotora da intersetorialidade dos 

procedimentos enquanto estratégia de gestão, fica prejudicada. Adicionalmente, as boas 

práticas de regularização fundiária esmiuçadas no “item 6 – Melhores práticas fundiárias”, 

notadamente nos estados do Ceará e do Amazonas, sugerem caminhos que não estão sendo 

trilhados pelo projeto em análise.          

                 

 

     10. Diagnóstico analítico 

 

 A história do INTERPI está diretamente ligada à regularização fundiária. A Lei Estadual 

3783/1980 originou essa autarquia estadual com personalidade jurídica de direito público. 

Estabeleceu, por meio do artigo 3º, inciso II, que “compete ao INTERPI executar os projetos 

de colonização ou assentamento de colonos, promovendo a distribuição de terras com pequenos 

produtores, não proprietários de terras, dentro das diretrizes e objetivos dos programas de 

desenvolvimento rural integrado”. Esse regramento convergiu integralmente para as demandas 
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do PDRI (Programa de Desenvolvimento Rural Integrado e Inclusivo, conforme detalhado no 

item “6.2” da dissertação) na época. O mesmo artigo 3º, inciso VIII, determinava que “compete 

ao INTERPI organizar o Cadastro Rural do Estado”. Passados trinta e oito anos, o programa 

hoje em voga (acordo 8575-BR) reúne novamente o INTERPI e o Banco Mundial, em um 

esforço conjunto de mapeamento, cadastramento, registro e titulação de imóveis rurais.  

 

 A regularização fundiária, promotora de segurança jurídica e bom uso do solo, provém 

de cadastros públicos e registros cartoriais convergentes. Sem essa premissa, a administração e 

governança fundiária (conforme mencionado no item 4.2 da dissertação) ficam prejudicadas, 

na medida em que a inexistência de um banco de dados fidedigno da cadeia dominial dos 

imóveis impedem a averiguação da propriedade da terra, a apuração do valor da terra para 

cobrança de tributos, a delimitação do uso da terra e, por fim, a regulamentação do que é 

permitido e proibido no espaço rural. 

     

 A implementação de um processo de regularização fundiária está em curso, porém cabe 

aqui relembrarmos alguns “milestones”122, essenciais no entendimento do quadro atual. Em 

setembro de 2015 foi promulgada a Lei Estadual 6709, que ampliou os poderes do INTERPI 

enquanto órgão do Poder Executivo responsável pela implementação e gestão da política 

fundiária. O Decreto 16324, publicado em dezembro do mesmo ano, regulamenta e ratifica o 

papel de protagonismo do Instituto nas ações de desenvolvimento fundiário. 

 

 Apesar do respaldo legal, a autarquia sofria com sérios problemas operacionais, 

ocasionados pela falta de dotações orçamentárias, equipamentos obsoletos, além de trocas 

constantes na gestão. O depoimento de um dos atuais Diretores do INTERPI exemplifica essa 

situação (as palavras estão transcritas ipsis litteris, quando da realização das entrevistas 

semiestruturadas): 

 

 - “... A inserção da CGJ e do GERCOG nesse processo de 

regularização fundiária, eu acho que isso foi pensado desde o início, 

quando começou a minuta da operação de crédito que foi firmada com 

o Banco Mundial e o Governo do Estado. Na época o INTERPI era um 

órgão que quase não existia, totalmente desacreditado, totalmente 

sucateado, tinha muito servidor, mas não tinha equipamentos, não tinha 

móveis, não tinha sede .... Pelo descrédito que o órgão tinha perante a 

sociedade, uma forma de trazer uma certa segurança jurídica nas ações 

que o INTERPI implementava era trazer esses órgãos, que na época não 

queriam nem saber de ouvir falar de INTERPI, trazer eles para a 

estrutura para agente tentar reerguer o órgão ...”. 

 

 Diante desse contexto foi celebrado o acordo 8575-BR com o Banco Mundial em 

abril/2016. Antes mesmo da oficialização do programa, em 22/09/2015, foi publicado o Decreto 

                                                           
122 Milestones – palavra inglesa que pode ser traduzida para o Português como “marco histórico”. 
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Estadual 16192, versando sobre a criação do CGEO123, um empreendimento conjunto entre o 

INTERPI e a SEMAR. Esse movimento prévio demonstra, de certa forma, a importância e a 

premência do assunto na agenda estadual.  

    

 Destarte, seis meses após a assinatura do acordo, em 28/10/2016, por meio do 

Provimento124 nº 017, intitulado “Reestruturação a composição funcional do Núcleo de 

Regularização Fundiária, redefinição de suas atribuições e dá outras providências”, a 

Corregedoria Geral da Justiça definiu o escopo de atuação do “Núcleo de Regularização 

Fundiária”, sob sua coordenação. Transcrevemos abaixo uma parte desse regramento: 

 

 - “Artigo 3º - Constituem atribuições do Núcleo de Regularização 

Fundiária: 

    V – Elaborar projetos de regularização fundiária, 

prioritariamente aqueles voltados para os imóveis rurais em regime de 

economia familiar; 

  VII – Definição de estratégias que conduzam à 

regularização fundiária.” 

 

 As atribuições relacionadas nos incisos acima conflitam, na sua essência, com atividades 

e responsabilidades típicas do Poder Executivo, neste caso representado pela autarquia estadual 

em questão. “Elaborar projetos de regularização fundiária” e “Definição de estratégias” fogem 

ao papel precípuo de uma Corregedoria de Justiça, quer seja regular as “atividades de direção, 

controle, orientação, acompanhamento, inspeção, fiscalização, correição, normatização, 

funcionamento, estudo, pesquisa e divulgação das ações e resultados dos serviços judiciários, 

extrajudiciários e prisionais da Justiça da 1º grau no Estado do Piauí”, conforme estipulado no 

artigo 1º do seu regimento interno.  

 

 O acúmulo desses afazeres não é salutar, visto que a médio e longo prazo poderá 

ocasionar um conflito de governança, oriundo da dissonância entre o disposto no Provimento 

017/2016 e na Lei 6709/2015. À época do acordo com o BIRD o INTERPI vivenciava grande 

fragilidade institucional, contudo, um dos objetivos do programa, expresso textualmente no 

item 1.1 do “Manual Operativo (MOP 1.4) – Subcomponente 1.4”125, consiste na “melhoria da 

gestão pública do Estado”. Significa dotar os entes participantes com capacidades inerentes ao 

pleno exercício das suas atribuições legais. Portanto, uma das grandes contribuições do 

programa consiste, justamente, no fortalecimento institucional do INTERPI, habilitando-o ao 

cumprimento da sua atividade fim.   

  

 Nesse sentido, o Decreto-Lei 200/1967126, norma regulamentadora da atuação das 

autarquias, estabelece no artigo 5º: - “I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com 

                                                           
123 A criação e operacionalização do CGEO estão previstas no acordo “8575-BR”. 
124 Provimento – “ato de caráter normativo com a finalidade de esclarecer e orientar a execução dos serviços judiciais e 

extrajudiciais em geral, e, ainda, para evitar ilegalidade, corrigir erros, coibir abusos e disciplinar procedimentos”. 
125 Documento que desdobra detalhadamente as atividades de cada participante do programa.  
126 “Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 

providências.” 
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personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da 

Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa 

e financeira descentralizada.”  

 

 Do ponto de vista normativo, a Lei 6709/2015 e o Decreto 16324/2015 dialogam em 

estreita harmonia com o Decreto 200/1967. O INTERPI, enquanto uma autarquia estadual, é o 

órgão público da administração indireta revestido legalmente, com a competência “para a 

gestão e administração da política fundiária do Estado do Piauí ...”, conforme preceitua a Lei 

6709/2015. Logo, a implementação, a coordenação e o controle dos assuntos fundiários 

(agrários) estaduais são de responsabilidade do INTERPI. 

 

 As experiências de sucesso, relatadas no item “6 – Melhores práticas fundiárias”, 

notadamente nos estados do Amazonas e do Ceará, evidenciaram a efetividade de duas 

importantes práticas, presentes em ambas as situações. A constituição de um órgão colegiado, 

coordenado pelo representante do poder executivo, concomitante à descentralização das 

atividades operacionais. Essa combinação profícua fomentou a agilidade necessária das ações 

no campo, possibilitou ampla participação de todos os entes envolvidos, conferiu transparência 

e legitimidade às decisões tomadas e concedeu unicidade gerencial aos processos 

multissetoriais. A estratégia de gestão baseada na característica intersetorial dos procedimentos 

se mostrou decisiva para o atingimento dos resultados observados. 

   

 O processo de fortalecimento institucional do INTERPI ganhou força quando do início 

da atual gestão. Desde maio/2017 ocorreram importantes avanços: a implantação do sistema de 

protocolo e acompanhamento de processos pela web (PROCESS127), a transferência para uma 

nova sede (proporcionando melhores condições de trabalho), o aperfeiçoamento dos 

procedimentos internos, além da gestação de diretrizes voltadas à qualificação dos recursos 

humanos.  

 

 O processo eleitoral vindouro acrescenta a essa conjuntura um relevante ingrediente. A 

retomada operacional da autarquia dependerá, em grande parte, da “vontade política” do 

próximo Governador, tendo como pano de fundo o necessário suporte às ações do INTERPI, 

sem perder de vista a promoção de um ambiente institucional condizente com a missão da 

autarquia. O preceito basilar da Constituição Federal, alicerçado na harmonia entre os três 

poderes, poderá constituir-se em condição principal no delineamento de um arranjo 

institucional aglutinador dos esforços piauienses em prol de uma boa governança fundiária.     

 

 O Brasil revela uma histórica concentração fundiária, presente em maior ou menor grau 

nos entes federativos, consequente de um modelo trazido pelos portugueses no século XVI. A 

característica da ocupação territorial brasileira é reflexo desse contexto. Contudo, verificam-se 

movimentos exitosos, na década passada, em direção de uma maior equidade distributiva da 

terra, pautada por processos efetivos de regularização e governança. Diferente dos países 

                                                           
127 Sistema de informação utilizado pelo Governo do Estado, desenvolvido em plataforma web, propiciando aos usuários dos 

serviços do INTERPI o acompanhamento, pela internet, do status dos processos de regularização fundiária.  
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europeus, recorrendo à França enquanto país europeu objeto de estudo nessa dissertação, o 

Brasil necessita transformar suas experiências pontuais de sucesso em prática disseminada por 

todo o seu território.     

 

 É exatamente na replicação de casos exitosos de regularização, base primordial para a 

prática da boa gestão e governança (conforme “item 5.2 - Governança, administração e 

regularização fundiária”), que podemos vislumbrar a retomada de políticas públicas mais 

consistentes nessa área. Assim, o SIGEF, sistema consolidador nacional em implementação 

desde 2013, robustecido pelos dados emanados desse processo, poderá auferir substanciais 

avanços, propiciando aos órgãos gestores informações fidedignas e rápidas acerca da malha 

agrária.  

 

A política fundiária enquanto política pública (conforme item “3.1 – Teoria de políticas 

públicas”) se beneficiaria desse panorama, pois maior exatidão e disponibilidade de 

informações costumam levar a políticas públicas melhor formuladas, implantadas e avaliadas. 

Nesse âmbito, a reforma agrária e os assentamentos (conforme “figuras 01 e 02”), inclusive no 

Piauí, teriam maiores chances de prosperar. 

  

 

 11. Recomendações 

 

 As recomendações foram classificadas em quatro grupos: tecnologia, recursos humanos, 

políticos-administrativos e institucionais. 

 

11.1 Tecnologia  

 

 A aceleração da implementação do CGEO128 se faz necessária, dada a importância de 

se ter todo o território devidamente mapeado e cadastrado (e integrado aos registros cartoriais). 

A celeridade do processo de regularização fundiária dependerá fortemente da construção de 

uma base de dados confiável e disponível aos parceiros dessa iniciativa – INCRA, Cartórios de 

Registro de Imóveis, Corregedoria da Justiça (Varas Agrárias), GERCOG e SEMAR. Em vista 

disso, a integração tempestiva entre CGEO e SIGEF poderá alavancar a obtenção de assistência 

técnica e extensão rural quando das futuras titulações de domínio (principalmente a agricultura 

familiar), na medida em que os beneficiários dos programas de infraestrutura129 e “ATER”130 

(administrados e ofertados pela SEAD/INCRA), poderão receber incentivos federais 

tempestivamente, aumentando as chances de fixação exitosa das famílias agricultoras nas 

glebas tituladas. 

  

 Adicionalmente, o projeto-piloto que está sendo realizado no município de Palmeira, 

consistindo no georreferenciamento por varredura e desenvolvimento de um modus operandi 

                                                           
128 O CGEO compreende o CAR, sistema consolidador dos dados ambientais e fundiários.  
129 Crédito subsidiado para investimento em maquinário e realização de benfeitorias. 
130 ATER – assistência técnica e extensão rural. 
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replicável junto ao cartório de registro, poderá indicar um modo eficaz de se concatenar 

informações cadastrais e de registro.  

 

 11.2 Recursos Humanos 

 

 O INTERPI conta com muitos colaboradores se aposentando no curto prazo (dos 102 

servidores, 78 têm entre 31 e 40 anos de serviço, representando portando 76% nessa faixa 

etária). A reposição desse quadro, em um futuro muito próximo, põe um grande desafio para a 

atual administração. Por um outro lado, tal situação oferece a oportunidade de contratar (realizar 

o concurso) servidores com um perfil mais adequado às necessidades futuras da organização, 

levando-se em consideração o papel de condutor da regularização e administração fundiária, 

além de promotor da boa governança. 

 

 Outra questão importante refere-se ao cargo de Procurador-Chefe. Recentemente, em 

junho/2018, tomou posse o atual Procurador, designado pela PGR (Procuradoria Geral do 

Estado) como novo responsável pela área jurídica do Instituto. A atual legislação, amparada no 

artigo 132º da Constituição Federal, e na Lei Estadual Complementar 114/2008 (a qual explicita 

o cargo de Procurador-Autárquico como “em extinção”), permite o preenchimento do cargo 

apenas por um Procurador do Estado, mormente ao desempenho de consultoria jurídica e 

representação judicial.  

 

 Assim, surge um formato organizacional (matricial) muito típico de empresas privadas, 

ou seja, o Procurador-Chefe tem, por consequência, um duplo reporte. Enquanto Procurador 

vinculado à PGR, seu superior hierárquico é o Procurador Geral do Estado e, simultaneamente, 

na condição de Procurador-Chefe no INTERPI, revela uma linha de subordinação ao Diretor 

Geral da autarquia. Esse contexto requer um alinhamento muito estreito entre o Procurador 

Geral e o Diretor Geral, não obstante poderá provocar perda de foco nas atividades cotidianas 

do Procurador-Chefe.     

 

 11.3 Político-administrativo   

 

 Conforme mencionado anteriormente, as experiências de sucesso, relatadas no “item 6 

– Melhores práticas fundiárias” dessa dissertação, notadamente nos estados da Amazônia e no 

Ceará, evidenciaram a efetividade de duas importantes práticas, presentes em ambas as 

situações. A constituição de um órgão colegiado, coordenado pelo representante do poder 

executivo, concomitante a descentralização das atividades operacionais. Essa combinação 

profícua fomentou a agilidade necessária das ações no campo, possibilitou ampla participação 

de todos os entes envolvidos, conferiu transparência e legitimidade às decisões tomadas e 

concedeu unicidade gerencial aos processos multissetoriais. Disto decorrem duas reflexões: 

 

 O estudo das melhores práticas em gestão fundiária, evidencia um processo de 

regularização pautado na coordenação por um órgão do poder executivo, com 

participação de todos os entes envolvidos e atividades operacionais descentralizadas 

(vide Programa Terra Legal implantado no Amazonas e o Programa Território da 
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Cidadania implementado no Ceará). Levando-se em consideração o processo de 

capacitação e reaparelhamento em curso, até que ponto existirá apoio político para 

sustentar a autarquia na rota de protagonismo e fiel condutora da política fundiária do 

Estado?  

 

 O projeto de regularização fundiária do Ceará beneficiou uma área de 7,92 milhões de 

hectares131. Nesta oportunidade, foram orçados R$ 40 milhões (dezembro/2008)132, a 

serem consumidos em 24 meses. No caso do Piauí, a prioridade concentra-se na região 

do cerrado, que se estende por uma área de 9,34 milhões de hectares (aproximadamente 

37% do território piauiense). Tendo como parâmetro a experiência cearense (mobilizou 

14 equipes móveis de regularização fundiária, cada equipe com 10 integrantes, 

conforme mencionado na “tabela 01”), existiria uma estimativa de finalização do 

processo de regularização para o cerrado piauiense133? Coincidiria com a data de 

término do “Projeto Pilares do Crescimento e Inclusão Social”? Considerando o valor 

orçado de R$ 12 milhões para a implementação do programa de regularização fundiária, 

vis-à-vis o programa cearense citado, os recursos alocados ao INTERPI estariam 

subdimensionados? 

 

 

     11.4 Institucionais 

 

     Existe a intenção de se criar um “Conselho Estadual de Gestão Territorial”134. Já existiu 

uma experiência bastante semelhante no estado, quando em 2001 foi promulgada a Lei 5206, 

criando o “Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Política Agrícola (o INTERPI era 

um dos quatorze integrantes do órgão colegiado), com caráter deliberativo. Dentre os 78 artigos 

estabelecidos nessa Lei, destacamos: 

 

 “Artigo 3º - As políticas de desenvolvimento rural e agrícola, 

definidas nesta Lei, levarão em consideração as desigualdades regionais 

e nortear-se-ão pelas seguintes diretrizes: 

 I - Zoneamento sócio-edáfo-climático com identificação do 

potencial e dimensionamento das atividades e explorações 

economicamente viáveis, que possam ser eleitas para programas locais, 

regionais e estaduais de fomento, mediante incentivos diferenciados 

...”. 

 

 A análise do artigo 3º denota um viés característico, no plano institucional, das políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento regional nos anos 2000. A identificação das nuances 

socioeconômicas e culturais de um determinado território delimitou o curso das ações. Nesse 

âmbito, programas como o “PRONAT”, “Território da Cidadania” e “Terra Legal” 

                                                           
131 Equivalente a um cadastro georreferenciado de 108.675 imóveis e uma regularização fundiária aproximada de 65.231 posses.  
132 O valor inicialmente orçado de R$ 40 milhões, se corrigido pelo IPCA/IBGE entre dezembro/2008 e julho/2018, resulta em 

variação percentual de 74,95% no período, equivalente a um montante de R$ 70 milhões.   
133 As metas foram definidas, para o quadriênio 2016-2019: emissão de 11000 títulos de propriedade definitiva para agricultores 

familiares, regularização de seis comunidades quilombolas e regularização onerosa, com emissão de título definitivo, de quatro 

milhões de hectares (valores extraídos da apresentação de Herbert Buenos Aires de Carvalho, Diretor Geral do INTERPI, em 

06/03/2018, anexo B).   
134 Informação extraída da apresentação de Herbert Buenos Aires de Carvalho, Diretor Geral do INTERPI, em 06/03/2018, 

anexo B). 
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exemplificam esse modus operandi por meio do qual diversas políticas públicas 

materializaram-se.      

 

  O “Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Política Agrícola”, além do caráter 

deliberativo, desempenhava funções de cunho executivo, conforme verificamos na transcrição 

do artigo 10º abaixo: 

 

“A Política Agrícola para o Estado do Piauí, será formulada pelo 

Conselho de Desenvolvimento Rural do Estado, com a sua 

administração ligada à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e 

Irrigação, que executará, juntamente com o Conselho os planos e 

programas estabelecidos”. 

 

 A governança fundiária é uma verdadeira e efetiva gestão do território, gestão de terras 

rurais e urbanas, além da regularização fundiária. A recapitulação desse conceito lança questões 

importantes, e que precisam estar claras quando da possível constituição do “Conselho Estadual 

de Gestão Territorial”. A definição do caráter deliberativo e/ou consultivo, a amplitude na 

composição dos integrantes, a autonomia necessária à transparência das deliberações, assim 

como a longeva permanência dos integrantes do órgão colegiado são pontos cruciais que 

merecem atenção, no intuito de assegurar um arranjo institucional fomentador do 

desenvolvimento rural.          

 

  

12. Conclusão 

  

 A elaboração desse trabalho permitiu relacionarmos a origem das características 

fundiárias brasileiras, seus desdobramentos na transição da Monarquia para a República, e 

como isso repercutiu no Piauí.  

 

  A cultura elitista, patrimonialista e estado-centrista, tão presente na Monarquia 

Portuguesa ao longo do período de colonização do Brasil, balizou a utilização das sesmarias, 

enquanto mecanismo de administração fundiária e ocupação territorial. Esse legado persiste, 

moldando a estrutura fundiária analisada. Nesta seara, percebemos que diferentes políticas 

públicas foram implementadas, porém, não lograram a longevidade e a efetividade desejada.  

 

Durante as últimas décadas inúmeras leis foram promulgadas pela instância federal, 

dentre as quais citamos a Lei 4504/64 (Estatuto da Terra), a Lei de Terras (também conhecida 

por “Lei 601 de 18 de setembro de 1850”), a Lei 6504/73 (Registro de Imóveis), a Lei 8171/91 

(“Lei Agrícola”), a Lei 12651/2012 (Preservação ambiental), a Lei 10267/2001 (dispõe sobre o 

georreferenciamento) etc. Esses exemplos de legislação corroboram um fato marcante na 

história fundiária brasileira, indicando não haver relação direta entre a existência da norma 

jurídica e o seu fiel cumprimento. 
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   O estado do Piauí tem um grande desafio. As lições deixadas pelo projeto PDRI (citado 

no “item 5.2 – O cenário piauiense: passado, presente e perspectivas”) podem contribuir 

sobremaneira para as ações em curso. Juntamente com as melhores práticas identificadas no 

“item 6 – Melhores práticas fundiárias”, temos um rico referencial e caminhos que poderão 

ajudar em um ordenamento fundiário promotor de um desenvolvimento rural sustentável.  
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POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA NO PIAUÍ

Regularização Fundiária no Piauí

Justiça Social com Desenvolvimento Econômico

Workshop 

Corregedoria Geral da Justiça – Estado do Piauí

Teresina, 06/03/2018

Política de Regularização Fundiária no Piauí

A Política de Regularização Fundiária no Piauí está fundamentada na Lei
Estadual 6.709, de 28/09/2015, e no Decreto 16.324, de 07/12/2015, que
instituiu o Programa Estadual de Regularização Fundiária.

Instrumentos normativos: Constituição Federal 1988, Constituição Estadual de
1989, Leis Estaduais 3783/1980, 6709/2015, 6127/2011, 5966/2010 e
3878/2016, Decretos Estaduais 11.110/2003, 16.324/2015, 17.403/2017,
17.417/2017, 17.610/2018 e legislação federal pertinente.
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Política de Regularização Fundiária no Piauí

Órgão do Executivo implementador da política: Instituto de Terras do Piauí,
conforme art. 1º da Lei 6709/2015 e art. 1º do Decreto 16.324/2015.

Órgãos parceiros na implementação da política: Corregedoria Geral de justiça,
Vara Agrária e Ministério Público do Estado do Piauí – GERCOG.

Programa Estadual de Regularização Fundiária

Objetivo Geral: 

Promover segurança jurídica àqueles que se encontram imitidos na posse e
garantir desenvolvimento socioeconômico e ambiental no meio rural.



Identificar e arrecadar terras devolutas;

Georreferenciar por varredura os imóveis rurais no Estado do Piauí; 

Regularizar a situação fundiária de imóveis rurais estaduais, ocupados por 
agricultores familiares no Estado do Piauí; 

Regularizar a situação fundiária de imóveis rurais destinados ao agronegócio na 
região dos cerrados; 

Programa Estadual de Regularização Fundiária

Objetivos Específicos: 

Atender a demanda de comunidades remanescentes de quilombos;

Implantar sistemas de informações georreferenciadas e bancos de dados 
cadastrais e de uso e ocupação do solo;

Apoiar o Cadastro Ambiental Rural.

Programa Estadual de Regularização Fundiária

Objetivos Específicos: 



Emissão de 11.000 (onze mil) títulos definitivos de propriedade rural para 
agricultores familiares.

Regularização fundiária de 06 (seis) Comunidades Quilombolas.

Regularização onerosa, com emissão de título definitivo, de 04 (quatro) milhões 
de hectares. 

Programa Estadual de Regularização Fundiária

Metas – 2015/2019

Avanços Interpi

Sistema de protocolo e acompanhamento de processos
implantado
Não havia sistemas informatizados;

Reordenamento das atribuições das diretorias
Não havia um “dono” para cada processo;



Avanços Interpi

Redução das etapas internas no procedimento de
regularização onerosa
de 17 para 10

Adaptação dos procedimentos de vistoria à Lei 6.709/2015;

Transferência para nova sede, dando melhores condições de
trabalho à equipe;

Avanços Interpi

Normatização dos procedimentos internos;

 Implantação do setor de gestão de terras patrimoniais – não havia setor 
responsável pela gestão das terras patrimoniais do Estado no Interpi;

Adequação dos procedimentos de doação à legislação pertinente, 
melhorias no cadastro, trabalho de identificação de fraudes;



Avanços Interpi

Aquisição de móveis, computadores, impressoras, GPS, carros,
motocicletas e outros equipamentos necessários à modernização do
órgão;

Capacitação das equipes e aumento do número de equipes em
campo;

Aumento da transparência – a exemplo do site;

CGEO em implementação – parceria com a SEMAR;

Redefinição do trabalho referente às ações 
discriminatórias – mais equipes e mais transparência;

Avanços Interpi



Política de Regularização Fundiária

Descompasso entre os objetivos e os meios de alcançá‐los:
Meta x estrutura existente = Política massiva x meios
restritos;
 Implementação de meios que permitam uma política
massiva, que atenda aos pequenos agricultores familiares e à
média e grande produção – Resolução dos gargalos do
Interpi (Técnicos/Procuradores);

Política de Regularização Fundiária

Trabalho por varredura ‐ identificação, cadastramento e
georreferenciamento por aerofotogrametria –
construindo licitação;

Maior transparência no processo de melhoramento da 
base legal – Ouvir entidades de trabalhadores e 
produtores e na gestão da política:  

Interpi↔Cons Est GestãoTerritorial↔Núcleo de Reg Fundiária



 Atualização da Lei – preenchimento de lacunas e incorporar
inovações;

 Regulamentação da Lei;

 Compatibilização com a Política Agrícola
Art. 2º da Lei 5.206, de 09/08/2001 e art. 28 da Lei 6709/2015;

MPF – Recomendação 03/2017.

Política de Regularização Fundiária

Muito Obrigado!

Hérbert Buenos Aires de Carvalho
Sec. de Reforma Agrária e Regularização Fundiária

Diretor Geral do INTERPI
herbertbaires@hotmail.com

interpi@interpi.pi.gov.br
+55 86 98851 2951
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