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RESUMO

No Brasil a reforma agrária é um tema sempre muito polêmico, pois tem sido tratada como medida para resolver conflitos agrários e não como uma política de mudança na

estrutura fundiária. Isto acontece porque o modelo agrícola e econômico implementado no Brasil, desde a colonização, é baseado na concentração da terra e na monocultura

para exportação. Nunca houve nenhuma ruptura com esse modelo colonial que, aliás, foi aprofundado com a Lei de Terra, de 1850 que legalizou o latifúndio e proibiu negros e

indígenas do acesso a terra. Como esse modelo agrícola precisa de muita terra, de muito capital e de pouca mão de obra, a reforma agrária acaba sendo negligenciada. E por

isso nenhum governo no Brasil desencadeou processos de reforma agrária. Algumas medidas tomadas foram mais como forma de amenizar os conflitos do que efetivamente uma

política de reestruturação agrária do país. Portanto, a falta de realização de uma reforma agrária leva os movimentos sociais campesinos a buscarem suas próprias alternativas

como, por exemplo, a ocupação de terras, uma forma de pressionar o Estado a dar respostas para a resolução dos conflitos fundiários e, assim, implementar projetos de

assentamentos rurais.  Dessa maneira, os objetivos do presente estudo são: identificar as origens da questão agrária brasileira e seus desdobramentos para, assim, entender o

atual embate político sobre a realização da reforma agrária; e analisar a questão da reforma agrária hoje no Brasil, identificando os mecanismos políticos, econômicos e sociais

que não permitem a efetivação do Plano Nacional de Reforma Agrária II (PNRA II), elaborado durante o primeiro mandato do governo de Lula da Silva.
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