
	  
 

	  

Memória do Seminário Internacional sobre transformações 
agrárias, terra e desenvolvimento nos Brics 

Anotações esparsas (sem revisão): 

- Ao todo, nos dois dias de seminário, estiveram presentes mais de 180 pessoas 
(professores e estudantes da UnB, gestores públicos, lideranças de entidades, entre 
outros), sendo umas 30 pessoas de diversos países (Holanda; África do Sul; China; 
Equador; Colômbia; Inglaterra; Índia, Bolívia). 

Dia 05/05 

Abertura: mesa de abertura com a presença do Reitor da UnB, Decano de Pós 
Graduação e Diretor da Faculdade UnB de Planaltina. 

Conferência de abertura: Dr. Bernstein (Universidade Londres) 

Professor Bernstein traçou um panorama histórico e apresentou elementos atuais 
para se compreender o efeito da política internacional na distribuição de terra e 
agricultura no Brasil, África do Sul e China. Conforme o pesquisador, “esses países são 
muito mais notáveis por suas diferenças do que pelas semelhanças”. Mas ressaltou que 
Brasil e África do Sul têm uma divisão de terra muito desigual. 

A África do Sul ainda é marcada por grandes produtores de origem branca e pela 
alta concentração de propriedades rurais. “Cerca de 40 mil pessoas, em todo o país, 
dominam as commodities que chegam ao mercado. Por outro lado, mais de 15 milhões 
de pessoas moram e cultivam em terras inadequadas para produção”, afirma. “A África 
do Sul hoje é uma base para a expansão do capital para os países africanos do norte”, 
completa. 

No Brasil, predomina o agronegócio corporativo, com capital nacional e 
internacional. “Apesar disso, de acordo com o último senso de agricultura, existem no 
país 4,3 milhões de pequenos produtores. Imagino que seja um universo de produtores 
muito diferentes”. Ao passo que é o país com grande acumulo de experiências sociais 
como MST, e reformas latino-americanas avançadas nos anos 90. 

Já na China existem muitos fazendeiros de pequena escala, mas com produção 
de alto resultado, alavancada pela utilização de defensivos agrícolas e sementes 
geneticamente modificadas. “A China é um caso muito peculiar. As estatísticas oficiais 
contabilizam como fazendeiros todos os que foram registrados como residentes rurais, 



	  
 

	  

mas grande parte dessas pessoas são hoje migrantes que atuam no mercado de trabalho 
urbano. Além disso, existe uma questão muito complexa envolvendo a propriedade da 
terra, que é do Estado”, observa. E ainda a China, tem um processo intensivo de 
industrialização, com flexibilização trabalhista e muita poluição.  

Na sequencia ele falou sobre o livro que veio lançar no Brasil (comprei se 
alguém quiser, é a questão agrária sobre uma ótica marxista). No capitulo 8 do livro ele 
aborda a mudança no panorama agrário a partir da crise ecológica, crise climática, em 
como o capitalismo tem interesse na exploração desta contradição. Isso é acompanhado 
de vários projetos de modificação alimentar. Pontua como Moçambique tem funcionada 
como laboratório destes experimentos sobretudo pelo Brasil. Estas medidas vem com 
um discurso de “combate a fome”. 

Ele qualifica esse processo como uma semiproletarização polarizada pelo Norte, 
com estes aspectos no Sul. Este modelo parte da noção de apenas um modelo de 
agricultura para o mundo, aumento da taxa de exploração, uso intensivo de fertilizantes 
químicos.  

Debate: Ele foi muito questionado a partir da ideia que na questão agrária é 
preciso transcender a relação capital x trabalho, pensar novos processos para pensar as 
rupturas. Alguns movimentos fizeram fala como o MST reinvidicando a Reforma 
Agraria Popular; MPA e o debate que tem travado no resgate do campesinato. 
 
Dia 06/05 
 
Painel 1: Terra e transformações agrárias regionais na perspectiva dos BRICS  
 
Saturnino Borras Jr (International Institute of Social Studies, Universidade de 
Rotterdam)  
  A China tem uma universidade de estudos sobre a agricultura da qual ele faz 
parte e onde está a Plataforma Bicas. 

 Tem aparecido muito na China uma dinâmica de financeirização, como o 
sistema de agroalimentação.  

Ruth Hall (PLAAS, University of the Western Cape, África do Sul)  

 Abordou sobre o aspecto da Africa do Sul estar no Brics. Denominando como 
um mini Brics não pelo PIB, mas pelo papel de se ter um espaço na Africa, e é o país 



	  
 

	  

mais desenvolvido no continente. Com alta desigualdade e baixo desenvolvimento 
humano ( sabe lá o que ele quer dizer com isso!). Realizou uma transformação agrária 
muito conservadora, que serviu apenas para implementação do agronegócio. Uma 
agricultura baseada em contratos. 

 No sistema de financeirização tem-se: desregulação do mercado, oscilação dos 
preços, portfólios de gerenciamento de ativos (fundos de investimento); planta-se açúcar 
e fortemente a pecuária, sobretudo aves. Esta foi deslocada para a Nigéria com a 
implementação de grandes industrias.  

 Outro elemento é a constituição de grandes redes de supermercado, na busca por 
novos mercados com baixo PIB. 

 O foco dos Brics é no Estado e governantes e não nos agentes privados. Ele cria 
um verdadeiro complexo interpaíses. No caso de Moçambique tem-se feito um 
verdadeiro corredor de desenvolvimento, com várias cooperações internaiconais. É 
preciso avançar para se pensar em alternativas ao Brics, que é uma postura imperealista 
do Norte, que traz em si grandes projetos de infra-estrutura; mineração; energia. No 
caso da Africa o Estado tem um papel de facilitador e não participe.  

Ye Jingzhong (China Agricultural University, Pequim)  

 As transformações internas da China tem relação com a tranferencia de terras. 
No período da Revolução houve uma distribuição de terras igualitárias por 
habitante/família, o chamado MU, que seriam uma propriedade coletiva mas com 
contratos individuais para as famílias. O governo preocupado com a segurança 
alimentar estabeleceu 1,8 um como modulo mínimo.  

Nos anos 90 houve uma sobrecarga tributária a qual foi somada a intensa 
urbanização gerou um esvaziado do campo chinês. Isso desencadeou um processo de 
feminização do campo. Porque os homens se deslocavam para os grandes centros para o 
trabalho  na industria enquanto as mulheres ficavam no campo para manter o contrato 
individual. O camponês chinês estranhu muito a modernização seu processo de 
produção era muito tradicional. 

Dois fenômenos decorrem a perda de terras para áreas urbanas por meio da 
desapropriação. E a chamada transferência do direito de uso da terra. Nesta os direitos 
passa para um capital industria das cidades que queira investir no campo. 
Transformando o campo numa verdadeira indústria. Para o professor esse processo 
apresenta cinco mitos: o de que isso resolveria a crise da segurança alimentar no pais 



	  
 

	  

superpopuloso; teria-se a migração de trabalho para a cidade; ao passo que haveria 
aumento do emprego rural; ???? 

Contudo esse processo só trouxe muito uso de agrotóxicos, pouco diversidade de 
plantações, e o modo tradicional está se perdendo para grandes empreendimentos, tendo 
ainda o problema social do destino dos camponeses.  

Sérgio Schneider (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS). 

 O professor irá falar sobre Terra, Alimento e Trabalho no contexto latino-
ameriano. Terra como recurso natural, agriculturável e água. Destaque aos projetos de 
irrigação (Nordeste brasileiro; Chile e Mendonça). O segundo ponto é a biodiversidade, 
que está ameaça pelo discurso da America latina como celeiro do mundo. Além disso a 
difusão dos biocumbustíveis. Por fim a crise da permanência no campo. 

 Quais os processos recentes? Estrangeirização da terra; desapropriação para 
grandes obras; poluição; na produção de alimentos o dualismo agrário: crescimento da 
produção e iniciativas de agroecologia. No plano do trabalho a precariedade do trabalho 
rural, mecanismos de bular a lei na constituição de cooperativas; problema da 
qualificação do trabalho do agricultor.  

 Por fim, precisamos atentar para um deslocamento da questão agrária para 
alimentação e meio ambiente. 

Painel 2: Transformação agrária desafios e perspectivas dos atores sociais 
 Aqui era a mesa composta pelos movimentos sociais como este debate é mais 
conhecido por nós não anotei quase nada. Tem apenas alguns destaques, até porque as 
falas eram de apenas 10 minutos, foi mais um momento de levantamento dos temas. 

Rosangela do MMC: questão da alimentação no urbano, hortas em casa.  
Nicinha da Contag: questão da evasão da juventude do campo 

Geraldo do MST: sobreposição da propriedade. 

Juan Pablo, Aguas Vivas Colombia: projetos de integração regional, como o IRsa, e 
papel das empresas brasileiras nisso. 

Gonzalo Calque da Bolivia: criticas ao subimperealismo brasileiro. Criticas a influencia 
do Banco Mundial na expansão da soja. Não aplicabilidade da Lei de Reforma Agrária 
do estado Revolucionário de Evo. Processo de mercantilização da fronteira junto as 
elites bolivianas que inviabiliza o poder central.  



	  
 

	  

 

Painel 3: Terra, alimentação e transformações agrárias dentro e na perspectiva do 
BRICS  
 Novamente foi um painel de 10 minutos para cada. Anotei por tópicos. 

 Ben Cousin (África do Sul) : Relatou com o processo de segregação racial 
contribuiu para a concentração de terras na África. Questionou a proposta de agricultura 
integrada em desenvolvimento, alertando que o pais tem poucas áreas agriculturáveis. E 
da expansão do complexo de energia mineral. 

 Marcelo Rosa (SOL/UnB): Fez críticas a presença de pessoas do Norte nos 
estudos do Sul, com a perspectiva de sempre virem ensinar e pouco levar os nossos 
processos sociais tão ricos, ressalta a necessidade de compartilhamento. Abordou as 
diferenças das perspectivas de terras nos país, a área na Índia que um camponês 
brasileiro tem é imensa para um indiano. E como a questão agrária segue associada a 
um modelo colonial. 

 Sameer Dossani (ActionAid Internacional, Índia): a Índia vive uma permanência 
do sistema feudal. As terras pertenciam todas ao Estado. Até o processo de liberalização 
de 95 para cá, com mecanismos de financiamento da plantação por bancos e agiotas, 
sendo regulada sobretudo pelo mercado. Isso gerou vários mecanismos de 
endivadamento entre os camponeses indianos, com um processo de suicídio em massa.  
Citou o caso da Carola uma província que pediu reforma agrária, e desde então 
apresenta ótimos indicadores socais. É uma região também matriarcal. Não aceitou 
implementar as medidas de reforma do Estado central, retirado apenas em 2007 o apoio 
dos preços ( não peguei muito bem o que seria essa política publica). Colocou como 
questão central: qual o papel do Estado nas Reformas? 

 Bernardo Mançano (UNESP): No começo do século XX se consolida a narrativa 
do agronegócio é a totalidade. Regiões mundiais para a produção de commodities. O 
paradigma do capitalismo agrário, que é o dominante cabendo ao campesinato apenas 
aceitar, porque este é essencialmente limitado. Essa é a mesma lógica que permeia os 
Brics. Os governos seguem elaborando planos através do projeto do Capital. 

 Pontua um paradigma insurgente: o da questão agrária desde Kautsky, da luta do 
campesinato contra o Capital. Da produção de um modelo alternativo para o campo. 
Isso prescinde de um processo de muita organização para massificação.  

 Como contribuições para narrativas é preciso pensar políticas territoriais. 
Politicas para o campesinato, pelo poder de pressão, em toda a America Latina. Os 



	  
 

	  

Estados não respondem nem nunca respoderão porque pensam como o agronegócio. É 
preciso que os movimentos sociais proponham um projeto de superação.  

 Neste cenário Brasil e China disputam por terras em outros países do Sul, como 
Africa. Havendo forte subsídios do agronegócio pelas transnacionais. Pontua duas 
formas para as políticas publicas que tem sido pensadas: emancipatórias, ex. PAA, 
PNED; políticas de subordinação, ex. Pronaf, bolsa família, minha casa, minha vida. 
Nesta ultima ele encaixa o Pro-Savana 

 Precisamos cultivar práticas de resistência, um outro modelo. 

Painel 4: Transformações agrárias e as Diretrizes Voluntárias da FAO para a 
terra. 
Coordenação: Prof. Dr. Regina Coelly Fernandes Saraiva (Universidade de Brasília) 
Palestrantes que participaram: 
- Alberto Alonso Fradejas – TNI/Amsterdam; 
- Zoe Brent – ISS/FoodFirst; 
- Juan Carlos Morales González – FIAN Colombia; 
- Fernando Prioste – Terra de Direitos (Curitiba) – Brasil; 
- Natalia Landivar – FIAN Equador (Quito). 
 


