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RESUMO 

 

A pesquisa objetivou trazer à baila aspectos importantes da Reforma Agrária no Brasil, a fim 

de demonstrar a necessidade premente de se caminhar para a sua efetiva concretização, e assim, 

fazer justiça social por meio da terra. Nesse contexto, foram abordadas várias questões, como 

a conceituação da forma do Estado brasileiro; a aplicabilidade prática do texto constitucional, 

com o objetivo de conciliar o desenho institucional da Federação pátria com a Reforma Agrária. 

O estudo também trouxe a lume a legislação infraconstitucional, que traz um conjunto de 

princípios e regras, o qual fundamenta a busca reformista. Ainda, buscou-se colocar luz sobre 

problemas relacionados ao choque de interesses entre grupos reformistas agrários e aqueles do 

agronegócio e, bem assim, abordar institutos como a posse-trabalho e sua correlação com a 

dignidade do trabalhador rural. Sob a perspectiva metodológica, adotou-se o tipo de pesquisa 

exploratória, com amparo em literatura do tema, legislação e estudo de casos. 

 

Palavras-chave: Reforma Agrária; Oligopólio Fundiário; Posse-Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

The research aimed to bring up important aspects of Agrarian Reform in Brazil, in order to 

demonstrate the urgent need to move towards its effective implementation, and thus, do social 

justice through the land. In this context, several issues were addressed, such as the 

conceptualization of the shape of the Brazilian State; the practical applicability of the 

constitutional text, in order to reconcile the institutional design of the homeland Federation with 

Agrarian Reform. The study also brought to light the infraconstitutional legislation, which 

brings a set of principles and rules, which underlies the reformist search. Still, it sought to shed 

light on problems related to the clash of interests between agrarian reform groups and those in 

agribusiness and, as well, to approach institutes such as tenure-work and its correlation with the 

dignity of rural workers. From the methodological perspective, the type of exploratory research 

was adopted, based on literature on the subject, legislation and case studies. 

 

Key words: Agrarian Reform; Land Oligopoly; Ownership by work. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão do Curso de Direito, da Universidade Federal 

Fluminense, campus Aterrado, Volta Redonda, tem por objeto central a análise da realidade da 

Reforma Agrária no Brasil e seus desdobramentos no que diz respeito à sua construção 

histórica, e, bem assim, das tentativas institucionais que vieram tanto incentivá-la, quanto 

reprimi-la. Também visamos neste estudo trazer à baila a noção contemporânea de reforma 

agrária, seguida dos percalços “ameaçadores” de caráter político. 

 Sob a perspectiva metodológica serão adotados: 1) quanto ao propósito da pesquisa, o 

tipo adotado será exploratório; 2) quanto à abordagem, o estudo traz elementos quantitativos e 

qualitativos; 3) quanto aos procedimentos, os caminhos escolhidos são: revisão bibliográfica, 

análise de legislação, jurisprudência e estudo de caso. Para melhor compreensão, o texto será 

dividido em capítulos e em sub-tópicos – estes poderão variar em número de acordo com a 

necessidade. 

 Inicialmente, será analisada a relação das previsões atuais e distributivas acerca da posse 

e da propriedade em consoante ao flagelo da falta de moradia e dignidade para grande número 

de cidadãos brasileiros, o que leva de forma indissociável à discussão da Reforma Agrária em 

nosso país. 

 No Capítulo I serão examinados aspectos evolutivos do instituto da posse de terras, onde 

já desde antes da concepção de nação sofria estruturalmente com a invasão fundiária e seu 

caráter exploratório e descompromissado com a eficiência socioeconômica. E, fazendo um 

recorte temporal para inserir tal problemática aos dias atuais, levar a metodologia do instituto 

da posse-trabalho como referencial norteador à narrativa.  

 No Capítulo II, por sua vez, objetivamos sintetizar a construção histórica narrada 

anteriormente em uma perspectiva de ação utilizada pelo Movimento dos Sem Terra para lhes 

garantir condições de moradia e dignidade: ocupações e assentamentos. Em voga estão suas 

consequências sociais; a recepção ao texto constitucional que a viabiliza; o novo 

posicionamento democrático arraigado na codificação civil pátria e; demonstrar que ao 

contrário do que se montou na psique popular brasileira, existe tecnicidade metodológica no 

planejamento das ocupações e sua função legítima onde acontece. 

 Por fim, no capítulo III serão examinados alguns casos concretos atuais onde serão 

percebidos três pontos basilares ao entendimento amplo da questão; (I) a realidade dos fatos e 

a relevância dos movimentos sociais de luta pela moradia; (II) o impacto positivo da aplicação 
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do instituto da posse-trabalho na seara da justiça social concomitante a necessidade de um 

tratamento sério e urgente a ser adotado pelas esferas de poder; e (III) os interesses 

patrimonialistas escusos que inviabilizam a Reforma Agrária e a democratização de 

oportunidades no Brasil. 
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1. DO DIREITO DE PROPRIEDADE, DA REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL E O 

INSTITUTO DA POSSE-TRABALHO 

 

 Neste capítulo objetivamos entender o que nos define como Brasil e como essa definição 

nos coloca de frente com questões centrais deste trabalho. Situaremos, ao longo de nossa 

cronologia sobre o termo invasão, como se enxerga e se lida com os trabalhadores, 

principalmente os rurais, quando se trata de democratizar o acesso às terras e a formas de se 

manterem vivos dignamente e com um teto sob suas cabeças – o que hoje nossa Constituição 

Federal de 1988 entende como direitos fundamentais dos cidadãos; e com o meio ambiente, o 

qual tem sido em grande parte, prejudicado pelas atividades econômicas latifundiárias e 

predatórias que impulsionaram nossos ciclos econômicos – e que sempre acabaram em crises 

devastadoras para a sociedade de um modo geral. 

 De início buscamos trazer à baila alguns apontamentos sobre o direito de propriedade e 

na sequência acerca das teorias jus-filosóficas relevantes que explicam o empoderamento 

privado de terras 

1.1. Direito de propriedade: aspectos históricos 

 Para podermos melhor compreender o cenário atual, faz-se necessário fazer, ainda que 

breve, uma digressão sobre a formação da sociedade europeia e os impactos psicossociais de 

tais processos.  

Na Grécia Antiga, por exemplo, os habitantes daquela região, que antes buscavam 

refúgio em diversas terras mediterrâneas, por conta de invasões violentas, passaram a retomar 

a sociedade grega em suas ilhas e montanhas1. 

  Ainda, segundo lições de Jonas Tadeu Silva Malaco2, naquele período histórico 

(Antiguidade), para se garantir a prosperidade e certa estabilidade, os gregos criaram os genos 

- embriões do conceito de propriedade privada moderna - e dentro desse modelo o pater foi 

elencado como hierarquicamente superior, o chefe familiar detentor do geno.  Nesse contexto, 

a pólis (famosa organização geopolítica grega) surge por sua vez da união de genos em 

 
1 MALACO, Jonas Tadeu Silva. Da forma urbana: o casario de Atenas. São Paulo: Alice Foz, 2002. 
2 Ibid. 
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agrupamentos maiores formando a demos – origem etimológica de povo – e, da união de demos, 

se vê a pólis.  

 A organização, baseada em concentração de terras e de riquezas, não apenas gerou os 

Estados nacionais do presente e toda a perspectiva de poder e de vida na Europa, mas 

concomitante a isso vemos (I) o processo de escravidão surgir ligada a terra e trabalho; (II) a 

marginalização dos camponeses como apenas trabalhadores braçais sem direito a nada, muito 

menos o de prosperar socialmente e; (III) a forma violenta e sistemática de manter a posse e 

resolver conflitos. Tendo citado acima a formação dos Estados nacionais, não temos como 

desvincular Portugal de tal processo, vista ser basicamente a primeira experiência do tipo no 

Velho Continente3. 

 Agora, a partir de uma perspectiva mais ampla, vamos a Portugal - pequeno Estado no 

canto ibérico da Europa - que nunca foi muito abundante em riquezas naturais, tampouco teve 

alta densidade demográfica. Este país, que passou por um período muito conturbado em sua 

história, como a manutenção da unidade nacional e seus conflitos políticos internos, busca 

assegurar a própria soberania e riqueza, mas de uma forma problemática pela exploração dos 

recursos de forma insustentável e que causaria tudo o que conhecemos como América, tanto em 

seus problemas quanto em sua própria definição: a expansão ultramarina4.  

 Apesar de nunca se reconhecer como Império, Portugal iniciou sua conquista de terras 

e exploração marítima inaugurando em moldes modernos o imperialismo europeu colonialista, 

que de uma forma mais atual que pensamos, motiva este respectivo trabalho que vem abordar 

as consequências da chegada portuguesa, da delimitação fundiária e da legitimidade da posse 

das terras até hoje cercadas e improdutivas num lugar diametralmente oposto ao que existia no 

século XVI5. 

 A matéria prima mais cobiçada e que motivou em grande parte as navegações era o ouro 

e metais preciosos, que serviam de moeda na Europa, e em certo sentido esse período foi uma 

caça ao tesouro global, tendo como prática a exploração superdimensionada, desconsiderando 

aspectos relevantes como a sustentabilidade e preservação ecológicas6. 

 
3 ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. São Paulo. Boitempo, 2019. 
4 BUENO, Eduardo Romulo. Náufragos, traficantes e degredados. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2016. 
5 HAAG, Carlos. Um Imenso Portugal. Pesquisa Fapesp, São Paulo, v. 201, p. 18-25, nov. 2012. Disponível em: 

https://revistapesquisa.fapesp.br/um-imenso-portugal/. Acesso em: 20 nov. 2020. 
6 CROWLEY, Roger. Conquistadores: como Portugal forjou o primeiro império global. São Paulo: Crítica, 

2016. 
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 Vale dizer que de início não se encontrou ouro, mas tendo sido a riqueza 

territorial/natural percebida de pronto pelos invasores, como narrou Pero Vaz de Caminha em 

sua carta7:  

Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem alguma coisa de 

metal nem de ferro lho vimos; pero a terra em si é de muitos bons ares, assi frios e 

temperados como os d'antre Doiro e Minho. 

 Pelas palavras de Caminha já seria possível inferir o futuro que o Brasil teria pela frente. 

O país era (e é) detentor de uma riqueza natural exuberante.  

 Logo de início de seu descobrimento pelos europeus, o Brasil era uma terra habitada por 

povos nativos, que não compreendiam a ótica individualista dos europeus e povoavam grandes 

faixas de terra férteis e inexploradas.  

 Dentro do que se entendia como domínio português foi aplicado o que se definia por 

Capitanias Hereditárias, administradas por nobres e pela Corte, por meio de concessão de posse 

da Coroa em favor aos capitães-mores. O método de produção utilizado, latifundiário e 

monocultor, percorre nossa história até os dias atuais, o que caracterizou nossa história 

econômica em seus ciclos8. 

 O primeiro de relevância é o da cana de açúcar, que impeliu o comércio transatlântico 

de seres humanos e fez do Brasil o maior importador de escravos entre todas as colônias 

americanas e criou um sistema de mais de trezentos anos repressivos em uma terra sem lei que 

tem reflexos viscerais em como entendemos o trabalho e o trabalhador até os dias presentes. 

Toda nossa história é construída com trabalho forçado, sem condições mínimas de proteção, 

que não empenhava cuidados de saúde e alimentação para os trabalhadores e marginalizava os 

indivíduos que se recusavam a essa servidão, transformando todos os sinônimos de resistência 

em terror9.   

 Os colonizadores, destruindo a natureza e sendo destruídos pelas invasões estrangeiras, 

transpuseram o foco para a mineração nas Minas Gerais e, concomitante ao abandono do 

Nordeste, o Sudeste foi priorizado, enriquecido e ganhou até a capital da colônia. Com o fim 

 
7 CAMINHA, Pero Vaz de. Carta De Pero Vaz De Caminha A El-Rei Sobre O Descobrimento Do Brasil. São 

Paulo: Martin Claret, 2002. 
8 HAAG, Carlos. Você tem fome de quê? Pesquisa FAPESP, São Paulo, v. 191, p. 80-85, jan. 2012. Disponível 

em: https://revistapesquisa.fapesp.br/voce-tem-fome-de-que/. Acesso em: 21 nov. 2020. 
9 BUENO, Eduardo Romulo. Capitães do Brasil: a saga dos primeiros colonizadores. Rio de Janeiro: Estação 

Brasil, 2016. 
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do ciclo do ouro pela queda da produção aurífera e tributações ultrajantes, junto à fuga da 

família real portuguesa pelas guerras napoleônicas, o Sudeste se reinventou de forma agrícola 

e viramos exportadores globais de commodities, principalmente café10. 

 Escravos ainda sendo usados como pilar do crescimento nacional/privado. Com a 

abolição, o declínio da monarquia e posteriormente o do próprio café, o Brasil independente 

efervescia, e, ao fim da reação, caímos em uma ditadura industrializada que consolidou leis 

trabalhistas e direitos sociais em detrimento de liberdades individuais e políticas11.  

 Neste quadro, víamos explorações desumanas não apenas no campo, mas dentro de 

fábricas insalubres, o que criou a luta organizada sindical no Brasil e unificou os trabalhadores 

para resistir juntos, gerando frutos significativos.  

 Hoje vemos movimentos sociais, que lutam para fazer valer o que a Constituição prevê 

e garantir avanços políticos. Em reação, políticos e autoridades, utilizando o Poder Público e 

capital privado, criminalizam tais movimentos enquadrando-os como terroristas, usurpando da 

lei e matando os integrantes por meio de milícias rurais e do próprio poder de polícia estatal. 

Vemos a destruição da floresta Amazônica financiada por países imperialistas e apoiadas por 

autoridades de fachada para cercar terras e produzir monoculturas intoxicadas enquanto os 

movimentos ditos terroristas procuram alimentar famílias brasileiras12.  

Assim, objetivamos no tópico seguinte abordar de forma sintética algumas teorias 

importantes sobre a propriedade de terras, com vistas a perfilar aspectos relevantes do 

desenvolvimento do conceito e da importância do aspecto da função social da propriedade da 

contemporaneidade. 

1.2. Teorias jus-filosóficas relevantes que explicam o empoderamento privado de terras 

 

 Nesta parte do estudo adotaremos como marco teórico a obra “A Constitucionalização 

do Direito de Propriedade Privada”, de Cássia Celina Paulo Moreira da Costa, na qual a autora 

traz várias teorias que tentam explicar o desenvolvimento da propriedade privada.  

 
10 PRADO, Jr. Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2008. 
11 FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: historiografia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
12 GRIM, Ryam. Steve Schwarzman, apoiador de donald trump, impulsiona o desmatamento na amazônia. 

The Intercept Brasil, 2019. Disponível em: https://theintercept.com/2019/08/28/steve-schwarzman-apoiador-de-

donald-trump-impulsiona-o-desmatamento-na-amazonia/. Acesso em 13/10/2019. 

https://theintercept.com/2019/08/28/steve-schwarzman-apoiador-de-donald-trump-impulsiona-o-desmatamento-na-amazonia/
https://theintercept.com/2019/08/28/steve-schwarzman-apoiador-de-donald-trump-impulsiona-o-desmatamento-na-amazonia/
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A escolha da autora em tela como marco teórico deste tópico encontra respaldo no fato 

de que ela aborda de forma clara as diversas dimensões do empoderamento de terras privadas, 

o que facilita sobremaneira a síntese que pretendemos fazer aqui sobre a questão. 

1.2.1. Teoria da Primeira Ocupação 

 Tal teoria encontra em Grócio seu defensor, segundo a qual a humanidade passou a 

ocupar as terras a partir da ideia de res nullius, ou seja, a terra não pertencia a ninguém. Assim, 

conforme pontua Costa13 “para a aquisição do domínio bastaria a materialidade da ocupação”. 

A formatação desta recém apropriação privada seria indissolúvel a partir de sua ocupação.  

 Um fato ignorado por esta teoria é a circunstância desta ocupação. Tanto a violência 

empregada e a falta de boa-fé para este processo não eram relevantes na análise geral. A falta 

de legalidade referente a esta teoria a torna inadmissível aos modos de aquisição de 

propriedade14. 

 Além desta problemática, vemos que a referida teoria legitimou a época das navegações 

colonizadoras a anexação territorial promovida pelos Estados europeus nas Américas, que como 

já referido, é causa maior de nossos problemas fundiários intrínsecos.  

1.2.2. Teoria do Trabalho                 

 Concebida por economistas em sua maioria, as coisas transformadas e elaboradas pelo 

trabalho humano geram por conta dos próprios atos referidos o domínio deste humano 

trabalhador para com a coisa trabalhada. A mera apropriação do bem não surte efeito 

legitimador de propriedade, pois não ocorre transformação alteradora construtiva da natureza 

preestabelecida ali15. 

 Os bens naturais devem ser livres a utilização de todos para que possam transformá-los. 

Apenas a partir da transformação é legada a titularidade de tal bem, assim sendo o bem 

apropriado. O trabalho é o título legítimo de propriedade16. 

 
13 COSTA, Cássia Celina Paulo Moreira. A Constitucionalização Do Direito De Propriedade Privada. Rio de 

Janeiro: América Jurídica, 2003. 
14 COSTA (2003), op.,cit. 
15 Idem. 
16 Idem. 
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 Porém, há de se notar que para o bem ser trabalhado, há de se haver posse prévia do 

mesmo, e que caso não haja, a única linha lógica para conceber isto seria se os bens fossem 

ilimitados, o que, por fatos, não são. É notável a necessidade do título de aquisição para 

legitimar o apropriado, e isso denota finitude dos recursos apropriáveis17. 

 Não se justifica a propriedade pelo trabalho, de acordo com Henry George, pois a 

atribuição de valores ao produtor e ao produzido não satisfaz por si só uma equivalência a 

propriedade do bem. 

 A divisão do trabalho torna inexpugnável a propriedade do produzido e entende o salário 

como remuneração legitima ao labor sobre bens. Essa dualidade na teoria abarca a luta de 

classes sobre a real propriedade dos meios de produção, o que fragiliza a aplicação prática desta 

linha teórica18. 

1.2.3. Teoria da Especificação 

 Tal teoria encontra grande similaridade com a Teoria do Trabalho, porém existem 

distinções que são necessárias abordar. A necessidade de que o trabalho transformador seja 

também especificador, levando o ponto da titularidade a especificação frente a natureza que 

produza mudanças essenciais no bem19. 

 É gerado um conflito entre visões causada por esta abordagem entre os que enxergam o 

trabalho especificador mais relevante que a matéria utilizada e os que entendem o trabalho como 

um mero meio para a transformação do material, que consideravam mais importante, e por isso 

não era legítimo de titularidade. 

 Amparada na resolução do mesmo dilema nos tempos romanos de Justiniano, o Código 

Civil de 2002, em seu art. 1269, entende que se não for possível o regresso ao estado anterior 

ao trabalho exercido, a propriedade é de quem a trabalhou; mas se o regresso fosse possível, 

regressaria também a propriedade ao dono anterior. A boa-fé é critério fundamental no trabalho 

exercido, pois caso contrário, além da regressão da propriedade, seria passível de aplicação 

indenizatória. 

 
17 COSTA (2003), op.,cit. 
18 Idem. 
19 Idem. 



9 

 

 

 

1.2.4. Teoria da natureza humana 

 Esta teoria tem similitude com fragmentos da doutrina Católica. Dentro da formação 

social cristã, a força que passagens bíblicas e preceitos fundamentais adquirem é de grande 

relevância. Estes exemplos citados abordam a propriedade de forma legatária e natural pela 

essência de nossa racionalidade. 

 As terras e os bens são comuns a todos, mas cada indivíduo tem poder de tomar para si, 

mediante seu trabalho e sua necessidade, tais recursos de forma exclusiva. Sempre vem muito 

ligado a manutenção do núcleo familiar e/ou comunitário, com aspectos provedores patriarcais 

(surge aqui a concepção para a Teoria do Trabalho)20. 

 A propriedade é característica natural do ser humano, sucede sua existência e é 

pressuposto de sua própria liberdade. Entende-se que a apropriação privada é ação racional que 

deriva do instinto de sobrevivência, e que a sociedade, composta idealmente de outros 

indivíduos proprietários tão quanto, irá organizar-se intentando preservar tal instituição. A 

propriedade privada é indissociável do aspecto civilizatório de sociedade. A existência do 

sistema jurídico é substancialmente voltada a garantia da propriedade. 

 Por mais aceita que seja tal teoria, grande parte da sua crítica vem da não comprovação 

de sua eficácia nem de suas bases teológicas; das injustiças causadas pela aplicação; pela 

finalidade real exclusivista que ela serve; e que não sendo capaz de proporcionar para todos 

igualitariamente, prova a necessidade de levantar ressalvas a sua aplicação.  

1.2.5. Teoria Individualista ou da Personalidade 

 Aqui a propriedade dinâmica entra em pauta, se opondo a propriedade estática de todas 

as outras vertentes supra. A manutenção da legitimidade da propriedade se deve a constante 

utilização, pelo estabelecimento do que os romanos definiram como affectio, que é uma 

extensão da personalidade do proprietário, constituindo como diz Darcy Bessane, “virtualmente 

um todo orgânico”21. 

 
20 COSTA (2003), op.,cit. 
21 Idem. 
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 Trazendo a análise kelseniana22 acerca surgimento da propriedade, é percebido o ponto 

de ruptura social que traz a propriedade privada para o mundo coletivo: a individualização das 

relações e das prioridades sociais23. 

 Em sociedades sem a presença do capitalismo nem do latifúndio, a submissão do 

indivíduo é para com seu grupo pertencente, o que anula a necessidade de qualquer apropriação 

privada de bens coletivos. Mesmo que o grupo seja reunido em tornos de figuras de poder 

coletivo, em nada foge do padrão instintivo animal que compartilhamos. 

 A transformação social que os grupos sofreram pela ética capitalista ao longo do mundo, 

que trouxe a todos os cantos a perspectiva individualista, foi uma evolução social ou uma 

descaracterização da essência humana? Pela lógica da teoria discutida, um ponto a se levar em 

consideração é que existe um antagonismo vital entre a consciência coletiva e a apropriação 

para cercamento privado24. 

 A sociedade capitalista de acordo com essa teoria impossibilita a afeição a bens gerais, 

restando à massa popular apenas a afeição a bens culturais e infungíveis. A Teoria da 

Personalidade vista a baixíssima contemplação restrita apenas aos grandes proprietários 

oligopolistas, não pode fundamentar a propriedade por conta de seu viés exclusivista. 

1.2.6. Teoria Positivista 

 Para tal corrente, a Lei positivada é fundamento da existência da propriedade. A ordem 

político-econômica é detentora da palavra maior podendo, pelo uso e edição da Lei, tanto 

instituir quanto suprimir a propriedade. Mesmo que a brecha para o arbítrio pareça muito 

dilatada, vale lembrar que tal teoria surge no contexto anglófilo e no seu direito 

consuetudinário25. 

 As leis existem e variam de acordo com a sociedade analisada, ao longo do tempo e na 

conciliação dos variados interesses. A propriedade é derivada da Lei, não o oposto. A construção 

política do Estado detém a legitimidade estrutural titular, que renega a detenção de títulos 

naturais26. 

 
22 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 
23 Idem. 
24 COSTA (2003), op.,cit. 
25 Idem. 
26 Idem. 
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 Já citado, o direito consuetudinário é incompatível com a tradição romano-germana que 

nosso direito civil brasileiro herdou. A facilidade ameaçadora de sofrer mutações legislativas, 

que pode atingir o direito a propriedade em si mesmo, vistas as inseguranças política e jurídica, 

é verificada neste modelo jurídico. 

1.3. Abordagem Econômico-Produtiva da terra 

 No processo de desenvolvimento agrário brasileiro, se seguiu a Via Prussiana, 

caracterizada pela extrema concentração da estrutura agrária herdada do período colonial. 

Nunca foi implementada uma política efetiva para atingirmos uma reforma agrária. Tal processo 

vem de forma incompatível ao adotado pelos EUA, a Via Farmer, que se baseia na agricultura 

familiar distribuída em pequenas propriedades27. 

 Este processo se interliga a própria manutenção das fronteiras brasileiras como nós 

conhecemos hoje. Vendo a pressão internacional, liderada pelo Império Britânico, para encerrar 

o comércio e o trabalho de escravos nas colônias europeias, ficou nítida a incapacidade de cada 

província em lidar diretamente com Londres acerca dessa questão. 

 Por não terem capital político para tais tratativas, e visando continuidade do modelo 

econômico latifundiário escravagista, a posição mais cômoda era deixar o Rio de Janeiro com 

tal responsabilidade permanecendo unidas as fronteiras e aumentando a repressão e domínio 

em cada província visando à manutenção do poder regional forte28. 

 Esta postura instaura o modelo coronelista nas relações sociopolíticas brasileiras até os 

dias atuais. Cada ciclo econômico foi viabilizado pelos acordos regionais que permitiam todas 

as formas de exploração e perpetuação das mesmas. Foi nesse caldeirão que se formaram as 

estruturas de opressão atuais29. 

 O primeiro ciclo econômico de relevância nas atividades agropecuárias brasileiras foi o 

da cana de açúcar. Concentrado na região Nordeste e financiado pelos coronéis, impulsionou a 

 
27 COLETTI, Claudinei. A trajetória política do MST: da crise da ditadura ao período neoliberal. 2005. 299 f. 

Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 
28 ROSSI, Amanda. Abolição da escravidão em 1888 foi votada pela elite evitando a reforma agrária, diz 

historiador. BBC Brasil, 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44091474?SThisFB. 

Acesso em 17/11/2019. 
29 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 32. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 
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prosperidade das capitanias hereditárias ali localizadas. Concentrou-se também o capital, 

deixando uma massa escravizada de negros e índios30 a margem da dignidade. 

 Com o passar do tempo foi se tornando insustentável manter a forma de exploração 

convencional. A exaustão do solo pela monocultura; as invasões holandesas na região que 

destruíram boa parte da infraestrutura de engenhos e roubaram mudas de cana para plantá-las 

nas Filipinas; e a mudança da capital colonial para o Rio de Janeiro foram fatores de abandono 

regional. Tal abandono fez com que os proprietários acumulassem ainda mais poder pela 

ocupação do vácuo deixado31. 

 Até hoje percebemos a utilização insustentável desse recurso. Investimos em tecnologia 

e pesquisa para readaptar o uso da cana para combustíveis, tendo resultados consideráveis e 

eficiência garantida. Porém, a política de exploração fez com que abandonássemos tal pesquisa 

para importar combustíveis estadunidenses menos eficientes e mais caros, sem considerar nossa 

própria capacidade produtiva e tecnológica32. 

 Seguindo a mudança de capital e a necessidade inerente de novas terras e recursos, o 

Sudeste se torna a bola da vez, contando com amplos espaços de terra para plantação, agora 

voltadas ao café, e também com fato inédito: ricas jazidas de ouro e outros metais para extração.  

 Com mais esse incentivo à dominação regional, foi consolidada a oligarquia cafeeira e 

aurífera, que comandaria efetivamente a política nacional até o início do governo de Getúlio 

Vargas, quando se encerra a política do café com leite, onipotente durante a Primeira 

República33.  

 A própria questão da Independência do Brasil foi viabilizada pela exploração aurífera 

massiva, visto ter sido esse ouro em sua maioria responsável pela compra do apoio britânico, à 

época no cenário internacional equivalente a ONU, sendo necessária pela vinda da família real 

portuguesa para sua colônia transatlântica pelas invasões napoleônicas no século XIX34. 

 
30 MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo; GOMES, Flávio. Reconfigurações coloniais: tráfico de indígenas, 

fugitivos e fronteiras no Grão-Pará e Guiana Francesa (Séculos XVII e XVIII). Revista História Usp, São 

Paulo, v. 1, n. 149, p. 1-10, dez. 2003. 
31 SIGAUD, Lygia. Os Clandestinos e os Direitos. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1979. 
32 RODRIGUES, Mateus. Brasil renova tarifa zero para importar 187,5 milhões de litros de etanol dos EUA até 

dezembro. G1, 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/11/brasil-renova-tarifa-zero-

para-cota-de-importacao-de-etanol-dos-eua-por-tres-meses.ghtml. Acesso em 12/09/2020. 
33 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 32. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 
34 GOMES, Laurentino. 1822: como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro 

ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil - um país que tinha tudo para dar errado. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2015. 
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 Dois grandes pontos a se considerar são o social e o ambiental. A efervescência 

econômica do garimpo nas Minas Gerais criou condições insustentáveis para o poder regional 

manter as mesmas atitudes de controle, mas ao invés de adaptá-las ao novo cenário fez-se ainda 

mais pressão. A taxação exorbitante e a truculência dos agentes de recolhimento fez com que a 

Inconfidência Mineira tenha eclodido e até hoje ser um dos marcos mais significativo pela busca 

da liberdade e dignidade do povo brasileiro35.  

 Em regra, toda ação pressupõe uma reação. Cada vez mais consolidadas, as milícias 

rurais formadas pelos latifundiários, que contavam com capatazes, bandeirantes e outros grupos 

mercenários, se arregimentavam como forças de segurança regionais a serviço do poder 

estabelecido. Ainda hoje elas atuam intensamente nos conflitos rurais de ocupação e 

reintegração de posse, contando com o aparelho estatal de segurança pública a favor do 

latifúndio privado36. 

 Propriamente, o ex-representante da União Democrática Ruralista (criada em 1985 

como contraponto violento e organizado aos movimentos de defesa da Reforma Agrária37), 

Nabhan Garcia, foi nomeado secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da 

Agricultura, junto com a Medida Provisória da Regularização Fundiária sendo publicada. Tal 

instituição fundada com claros objetivos de frear a reforma agrária, por famílias influentes até 

hoje, está comandando toda a logística de demarcações de terra do país38. 

 No viés ambiental, os danos decorrentes da exploração superdimensionada e sem 

responsabilidade social são sentidos de forma aguda até hoje. Não se restringindo apenas ao 

esgotamento da terra, a atividade de mineração implantada gerou desequilíbrios que pesaram 

na ruptura das barreiras de contenção de resíduos em Mariana e Brumadinho. Tal circunstância 

fez com que perdêssemos um dos rios mais relevantes de nosso país, o Rio Doce, e inúmeros 

danos subsequentes39. 

 
35 MARTINO, Jose. 1789 - A Inconfidência Mineira e a Vida Cotidiana nas Minas do Século XVIII. Rio de 

Janeiro: Letras & Versos, 2014. 
36 MARTINS, José de Souza. A Militarização da Questão Agrária no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1985. 
37 CAMPELO, Lilian. O que é a UDR e quem é Nabhan Garcia, cotado para ser ministro de Bolsonaro?. 

Brasil de Fato, 2018. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2018/10/26/o-que-e-a-udr-e-quem-e-

nabhan-garcia-cotado-para-ser-ministro-de-bolsonaro/. Acesso em 22/11/2019. 
38 MP da regularização fundiária é publicada; entenda o que muda. G1, 2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/12/11/mp-da-regularizacao-fundiaria-e-publicada-

entenda-o-que-muda.ghtml. Acesso em 15/12/2019. 
39 Vale: Exemplo Mundial de Incompetência e Descaso. El País, 2019. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/27/opinion/1548547908_087976.html. Acesso em 08/05/2019. 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/12/11/mp-da-regularizacao-fundiaria-e-publicada-entenda-o-que-muda.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/12/11/mp-da-regularizacao-fundiaria-e-publicada-entenda-o-que-muda.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/27/opinion/1548547908_087976.html
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 A característica essencial do oligopólio fundiário brasileiro é a perspectiva de que tudo 

lhes pertence. A simbiose que essa classe detém com o poder, nas mais variadas esferas, lhes dá 

tal sensação de certeza. É o espírito da era brasileira. Tal classe subserviente a interesses 

estrangeiros, se vendo ameaçada pelo processo industrial dos anos 40, utilizou-se de seu poder 

para condicioná-lo a intocabilidade da grande propriedade fundiária ao longo da 

industrialização capitalista40. 

 A cadeia hierárquica do poder brasileiro se manteve inabalada. Forjou-se uma 

conveniência política nacional que apenas acentuou a desigualdade tanto no campo quanto nos 

centros urbanos industriais. Contudo, com João Goulart assumindo a presidência da República 

e tendo Leonel Brizola, fundador do MASTER e governador do Rio Grande do Sul, como seu 

aliado, se viu uma ruptura do Pacto Agrário41. 

 Por meio de vias institucionais e da sindicalização dos trabalhadores rurais42 (não apenas 

patronal), se cria a resistência rural organizada com intuito de realizar a Reforma Agrária 

independente da omissão dolosa do poder político e econômico. Porém, não existia arcabouço 

jurídico para legitimar as conquistas populares nem democracia real para que haja segurança 

institucional para rebentar tais avanços. 

 Foi em 1964 que a elite reagiu aos avanços supracitados. Encerram-se as reformas de 

base. Castelo Branco institui o Estatuto da Terra, finalizando a constituição das empresas rurais 

e a abertura do grande capital à agropecuária. Acentua o caráter exportador de commodities 

brutas para abastecimento internacional, principalmente para rações de gado. São 

implementados insumos tecnológicos agrícolas, responsáveis pela proteção da plantação e 

envenenamento do alimento consumido pelos cidadãos43. 

 Essa atitude desmonta os movimentos sociais do campo, visto o aumento massivo do 

êxodo rural ocasionado pela modernização e automação no latifúndio, que permitiu a expansão 

das áreas cercadas e aumentou a concentração de terra, constatado pelo gráfico a seguir: 

 
40 SAES, Decio. Estado e Democracia: ensaios teóricos. Campinas: Ifch/unicamp, 1994. 
41 FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Edusp, 2008. 
42 COSTA, Luiz Flávio de Carvalho. A construção da rede sindical rural no Brasil pré-1964: luiz flávio de 

carvalho costa entrevista lyndolpho silva. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 67-88, jun. 

1994. Disponível em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/dois/flavio2.htm. Acesso 

em: 21 dez. 2020. 
43 COLETTI, Claudinei. A trajetória política do MST: da crise da ditadura ao período neoliberal. 2005. 299 

f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 
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 Ofereceram uma solução parcial e tendenciada para a Questão Agrícola, que não 

priorizou a população brasileira, habitante constante do Mapa da Fome, mas sim a exportação 

com lucro privado. Maquiou-se com esses resultados a Questão Agrária, que versa sobre 

trabalho e propriedade. Embutiram aos camponeses a pecha de meros justiceiros sociais, 

isolaram o indivíduo camponês e enfraqueceram-no. Transformaram, com o tempo, a miséria 

do trabalhador rural na miséria do trabalhador urbano44. 

 

1.4. Abordagem Sócio Legal da terra 

 Dom Pedro II outorgou a Lei de Terras em 1850, e com isso surge a regulamentação da 

propriedade privada, principalmente a rural, no Brasil. Seu objetivo foi o de tornar a compra a 

única forma de se adquirir a propriedade, o que as tornaram exorbitantemente caras e 

inacessíveis a classe pobre. Apenas com grandes proprietários tendo meios de adquirir a terra, 

se viu um pico na concentração fundiária brasileira. O Império pretendia utilizar os recursos 

arrecadados pelas compras em investimento para trazer imigrantes europeus para trabalharem 

nestes latifúndios45. 

 
44 ROSA LIMA, Eloísa. A Questão Agrária no Brasil: contribuições para a compreensão das políticas de reforma 

agrária redistributiva e de reforma agrária de mercado. RURIS - Revista do Centro de Estudos Rurais - UNICAMP, 

v. 11, n. 1, 1 nov. 2017. 
45 WESTIN, Ricardo. Há 170 anos, Lei de Terras oficializou opção do Brasil pelos latifúndios. 2020. Agência 

Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-170-anos-lei-de-terras-

desprezou-camponeses-e-oficializou-apoio-do-brasil-aos-latifundios. Acesso em: 20 nov. 2020. 
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 Porém, para que se fizesse a demarcação das terras devolutas, ou seja, terras públicas 

com destinação ao domínio do Estado que não podem jamais integrar patrimônio de 

particulares, era necessário que os proprietários regularizassem suas próprias terras. Não era 

prevista forma de obriga-los a fazer tal regularização. A consequência foi ainda mais aumento 

no preço das terras, nas faixas de terra griladas e no fracasso da imigração espontânea que o 

Império havia planejado46. 

 E ainda que estivesse previstos certos requisitos de funcionalidade para a propriedade, 

a instabilidade brasileira levou, anos depois, à queda do Império e a proclamação da República. 

Em sua consolidação institucional, foi promulgada a primeira Constituição republicana de 

1891.  

 Tal Carta Constitucional transferiu da esfera federal para a estadual as terras devolutas 

e aumentou consideravelmente o prazo para a legitimação das propriedades, conforme se extrai 

do art. 6447: 

Art. 64 (Constituição de 1891) - Pertencem aos Estados às 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. 

 A limitação das terras por cercas era gratuita, sem delimitação prévia de terras públicas 

e privadas. Os coronéis puderam expandir ainda mais seu poderio agrário perante o Poder 

Público, que se retraía convenientemente. Com os fatores internacionais favoráveis a produção 

latifundiária, inicialmente pela exportação estar forte aos países europeus, e posteriormente aos 

Estados Unidos no esforço de reconstrução do Velho Continente pós Primeira Guerra, na 

implantação global do American Way of Life, consolidamos por definitivo os grandes latifúndios 

no Brasil48. 

 A primeira república, marcadamente dominada pelos interesses do oligopólio fundiário, 

deu ares modernos ao modo de agir coronelista. Contudo, assim como em qualquer lugar 

altamente dependente de mercados externos e que tem sua principal atividade exportação de 

matéria bruta, a suscetibilidade a crises é marcante. Dito isso, em 1929 com a quebra da bolsa 

de valores estadunidense, o cenário era o caos. A baixa complexidade da nossa economia aliada 

 
46 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. Rio de Janeiro: 

Biblioteca Azul, 2012. 
47 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de Fevereiro de 1891). Rio de 

Janeiro. 
48 GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. Porto Alegre: L&PM, 2010. 
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à suspensão massiva das exportações fez com que a necessidade da industrialização brasileira 

fosse notória49. 

 Era necessária inovação tecnológica para o crescimento econômico. No Brasil 

agropecuário, essa tarefa não encontrou facilidade. O Pacto Agrário foi firmado para que o 

avanço industrial não tangencie com a perpetuação do latifúndio. A classe política do Sudeste, 

principalmente São Paulo, aceitou a subserviência para com os grandes ruralistas. Então, ao 

mesmo tempo em que buscávamos sair do subdesenvolvimento que o latifúndio nos condenou, 

essa saída só foi viabilizada pelos próprios latifundiários, que também detinham as indústrias50. 

 Getúlio Vargas assumiu a presidência em 1930, prometendo dinamizar a 

industrialização com o poder do Estado e garantir direitos e desenvolvimento para a população. 

O estancieiro gaúcho manteve a mesma política de conveniência com as elites do agronegócio. 

Logo instaurou uma ditadura, o Estado Novo, apoiado pelas mesmas elites. Por mais que tenha 

havido inúmeras mudanças sociais, não se alterou em nada o poderio dos grandes proprietários 

e continuamos reféns da causa maior de nossa miséria e subdesenvolvimento51. 

 Conforme já mencionado anteriormente, em meados do século XX, a política brasileira, 

em relação ao latifúndio foi antagônica. Ao mesmo momento em que João Goulart e Leonel 

Brizola buscavam solidificar as bases de uma reforma agrária eficaz e duradoura, as alas 

conservadoras frearam tal avanço com um golpe de estado reformulando toda a matriz 

produtiva rural com automação e capital estrangeiro52. 

 Posseiros eram ameaçados de despejo em todos os cantos do País. No Rio Grande do 

Sul, Brizola liderava os colonos do MASTER53. As Ligas Camponesas do Nordeste, lideradas 

por Francisco Julião, buscavam “a Reforma Agrária na lei ou na marra54”. 

 
49 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. Rio de Janeiro: 

Biblioteca Azul, 2012. 
50 SILVA, Raimundo. Reflexões Sobre o Pacto Agrário Brasileiro. [S. l.]. Disponível em: 

https://retratosdeassentamentos.com/index.php/retratos/article/view/98. Acesso em: 23/06/2020. 
51 CASTRO, Josué de. Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou aço. 10. ed. Rio de Janeiro: Antares, 

1983. 
52 DAMÉ, Luiza; FRANÇA, William. Papéis ligam Brasil à Operação Condor. Folha de S.Paulo. São Paulo, p. 

1-3. Maio 2000. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1805200009.htm. Acesso em: 15 dez. 

2020. 
53 ALVES, Bernard José. O papel do MASTER na política agrária de Brizola no Rio Grande do Sul. In: 

CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA, 27, 2009, Buenos 

Aires. Artigo. Buenos Aires: Acta Académica, 2009. p. 1-9. 
54 STEDILE, João Pedro. A Questão Agrária no Brasil: vol. 4. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 

https://retratosdeassentamentos.com/index.php/retratos/article/view/98


18 

 

 

 

 A reação do regime militar foi a sindicalização patronal, a automação do trabalho 

agrícola, o aumento da injeção de capital estrangeiro privado e a repressão sistemática e violenta 

por parte do aparato de segurança pública e das forças armadas. O êxodo rural presenciado fez 

com que se dissipasse o corpo dos movimentos sociais e abriu espaço para ainda mais 

concentração fundiária, concomitante ao boom da população urbana desestruturada pela 

industrialização tardia.  

 Dentro desse quadro, se forma embrionariamente o MST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra), de 1979 até seu 1º Encontro Nacional em 1984, onde se definiram 

os objetivos principais do movimento. Um deles era fazer-se humano na história, em reação a 

desumanização do trabalhador rural promovida pelo agronegócio desde os primórdios da 

colonização dessa terra. A adesão nacional foi gradual. O número de famílias assentadas pelo 

MST mais que triplicou em seus primeiros 16 anos e milhares de crianças analfabetas puderam 

ter acesso à educação nas cirandas55. 

 Com a reabertura democrática, puderam traçar os meios para sua luta, sendo eles a (I) 

radicalidade, pelo caráter da ocupação fundiária; a (II) abrangência múltipla, visando lutar em 

mais de uma frente concomitantemente; a (III) organização fluida e diversa, por ser uma 

organização social de massas; e a (IV) universalização da luta, ao ser uma luta de todos, 

independentemente de ter relações com o meio rural, pois o latifúndio como ele é penetra em 

todas as frestas da sociedade brasileira nos moldando como somos hoje56. 

 Foi imperativa a discussão da questão agrária no Brasil após a ditadura civil-militar entre 

1964 e 1985. Até seu fim, não existiam medidas legais suficientemente práticas para iniciar um 

processo de reforma agrária nem amparar os movimentos sociais que a buscam. Com o governo 

Sarney, foi proposto o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), que mesmo insuficiente 

em resultados práticos por conta da pressão política, representou a consolidação e a legitimação 

do MST57.  

 
55 PESCHANSKI, Joao Alexandre. A evolução organizacional do MST. 2007. 178 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Ciência Política, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-12022008-

114924/publico/DISSERTACAO_JOAO_ALEXANDRE_PESCHANSKI.pdf.. Acesso em: 23 mai. 2020. 
56 CALDART, Roseli. O MST e a formação dos sem terra: o movimento social como princípio 

educativo. Estudos Avançados, [S. L.], v. 43, n. 15, p. 207-224, jul. 2001. 
57 MANÇANO, Bernardo. O MST e as reformas agrárias do Brasil. Revista Nera, Presidente Prudente, v. 24, n. 

9, p. 73-85, out. 2008. 
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 Juntamente com a politização da luta pela terra, há a Constituição Cidadã, em 1988, que 

garante além da efetividade da função social da propriedade, o direito a dignidade humana, 

liberdade, igualdade e moradia. Foi concebida em torno da expectativa de mudança do espírito 

da era58 brasileiro. 

 A trajetória do MST se intensifica em meados dos anos de 1990. Fernando Henrique 

Cardoso, então presidente do Brasil, trouxe com ele a prática do neoliberalismo, ideologia 

econômica antagônica tanto ao Movimento quanto a própria reforma agrária. O papel dos Sem 

Terra, agora uma força social e política autônoma, foram liderar a luta no cenário central da 

política e levar a pauta da terra e do trabalho a este lugar. Contudo, mesmo que as forças 

contrárias fossem as mesmas, o momento foi de mais liberdade civil e menos opressão estatal, 

o que floresceu a luta como protagonista59. 

 Decorrente da função social da propriedade, visando democratizar a terra e preservar o 

meio ambiente, é aberto um leque de possibilidades para a interpretação da posse. Um deles é 

via atividade laboral: a Posse-Trabalho. Essencial para a dinamização dos conflitos fundiários 

vista a improdutividade e débitos das terras privadas, tal previsão legitima que em caso de 

ocupação possa ser arguido em sede de contestação de ações petitórias (e possessórias, por 

analogia) que ali foi exercido fim social e economicamente relevante, e/ou moradia digna para 

sem terras60. É reafirmado o reconhecimento do Poder Público sobre a validade das lutas sociais 

no campo e sua atuação como promotor da Reforma Agrária, mesmo que por via da 

judicialização. 

 A Posse-Trabalho pode ser alegada independente da presença da boa-fé subjetiva no 

momento da ocupação, visto o meio de luta já elencado da radicalidade. Ocorre que, durante o 

governo de Michel Temer, foi publicada a lei Antiterrorismo.  

 Tal diploma legal enquadra o Movimento dentro de algumas previsões de organização 

terrorista, e tal ação sistêmica corrobora o vilipêndio de sua legitimidade na visão coletiva, e 

que torna imperativa a defesa de si perante a sociedade61. Essa perspectiva anula o requisito de 

 
58 WAGNER, Christiane. Zeitgeist, o Espírito do Tempo: experiências estéticas. Revista de Cultura e Extensão 

Universitária, São Paulo, v. 12, p. 21-29, nov. 2014. 
59 COLETTI, Claudinei. A Trajetória Política do MST: da crise da ditadura ao período neoliberal. 2005. 299 

f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 
60 ZAVASCKI, Teori. A Tutela da Posse na Constituição e no Novo Código Civil. Direito e Democracia, Canoas, 

v. 5, n. 1, p. 7-28, jan. 2004. 
61 COLOMBO, Letícia. TERRORISMO: Lacunas Conceituais no Sistema Internacional. Revista do 

Laboratório de Estudos da Violência da Unesp/Marília, Marília, n. 16, p. 42-67, nov. 2015. 
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não considerar a presença de boa-fé, pois um movimento terrorista é dotado de má-fé objetiva62, 

o que o impediria de ser beneficiado em decisões judiciais nas ações de reintegração de posse. 

 Posteriormente, na análise de casos concretos, será evidenciada a necessidade de que tal 

previsão seja revogada, pois joga por terra todo o avanço jurídico nessa área. Decisões 

reiteradas e frequentes se tornam jurisprudências de eficácia ampla, e caso tais decisões sigam 

nessa vertente legal, veremos os mesmos prejuízos sistemáticos que a Reforma Trabalhista 

causou a população trabalhadora no geral63. 

 Quando Jair Bolsonaro assume a presidência, o cenário político se “incendeia” tal qual 

grande parte da Floresta Amazônica brasileira. Suas promessas de campanha vêm convergindo 

com o discurso latifundiário grileiro. O desmonte institucional dos órgãos de controle e 

fiscalização do meio ambiente sendo patrocinado pelos grandes multados pelos mesmos, 

pressionado pela especulação imobiliária rural e pela expansão do cinturão da soja no sul da 

Amazônia64. 

 A nomeação de Nabhan Garcia, ex-presidente da União Democrática Ruralista (UDR), 

entidade constituída no governo Sarney para polarizar com o MST na luta pela Reforma Agrária 

a freando, para supervisionar a demarcação de terras privadas com a MP 910/2019 da 

Regularização Fundiária como instrumento de ação, é um ataque direto ao conquistado nas 

últimas décadas pós Ditadura65. 

 
62 CUNHA, Ciro Leal da. Terrorismo internacional e política externa brasileira após o 11 de setembro. 2010. 

216 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Diplomacia, Fundação Alexandre de Gusmão, Brasília, 2010. Disponível 

em: http://funag.gov.br/loja/download/617-

Terrorismo_Internacional_E_PolItica_Externa_Brasileira_Apos_O_11_De_Setembro.pdf. Acesso em: 11 jan. 

2021. 
63 MARTINS, Carla Benitez. CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS: LEIS DE 

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E ANTITERRORISMO. Revista Transgressões, Jataí, v. 8, n. 1, p. 154-

173, jul. 2020. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/transgressoes/article/download/20274/12963/. Acesso 

em: 08 out. 2020. 
64 ESTEVES, Bernardo. O Meio Ambiente como Estorvo: a guerra aberta e a guerra velada entre o governo 

Bolsonaro e as forças que resistem ao desmatamento. Piauí. São Paulo, p. 1-10. Jun. 2019. Disponível em: 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-meio-ambiente-como-estorvo/. Acesso em: 15 nov. 2020. 
65 FONSECA, Bruno; OLIVEIRA, Rafael. Com Bolsonaro, fazendas foram certificadas de maneira irregular 

em terras indígenas na Amazônia. 2020. Agência Pública. Disponível em: https://apublica.org/2020/05/com-

bolsonaro-fazendas-foram-certificadas-de-maneira-irregular-em-terras-indigenas-na-amazonia/. Acesso em: 11 

set. 2020. 
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 Essa Medida Provisória permite a auto declaração de propriedade, mediante uma perícia 

insuficiente para comprová-la, e emite o certificado de propriedade a quem cercar terras, um 

incentivo à grilagem, que resultou, por exemplo, no Dia do Fogo66. 

  

 
66 DIAS, Tatiana. Movido a Paranoia. The intercept Brasil, 2019. Disponível em: 

https://theintercept.com/2019/09/19/plano-bolsonaro-paranoia-amazonia/. Acesso em 30/10/2019. 

https://theintercept.com/2019/09/19/plano-bolsonaro-paranoia-amazonia/
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2 - DAS OCUPAÇÕES E SEUS ASPECTOS HISTÓRICOS 

 Neste capítulo tem-se por desiderato trazer à luz elementos importantes acerca do termo 

ocupação. 

Vale dizer que a propriedade, conforme abordada no capítulo 1, sempre se mostrou como 

individualista e objetivando a consolidação patrimonial do proprietário. Com o advento das 

codificações e do entendimento judicial do referido fenômeno, ganhou nova roupagem como 

direito absoluto de propriedade. Essa instrumentalização dos bens imóveis para servir como 

garantia aos detentores de terra gerou uma elevação das tensões fundiárias e expôs o abismo 

social entre eles e a classe trabalhadora67. 

 Decorrente do mesmo processo, mas tendo como foco a relação entre a propriedade e a 

sociedade a qual pertence, surge o princípio da função social da propriedade, afirmado por Leon 

Duguit como sendo ela (a propriedade) uma função social do detentor da riqueza, a despeito do 

direito subjetivo do proprietário. Não se enxerga tal qual nos dias atuais, uma separação 

conceitual entre função social e a própria propriedade, pois ambas são complementares nos 

mais variados aspectos68. 

 Para melhor compreender o cenário brasileiro no tocante à propriedade, objetivamos 

nos próximos tópicos perfilar pontos relevantes, a começar pela Constituição Federal de 1988. 

2.1. A Constituição Federal de 1988 e a irradiação da dignidade humana 

 Inicialmente em sua concepção, o caráter funcional da propriedade era meramente 

temperamental aos desígnios do proprietário, que de forma desobrigada poderia aplica-la em 

seus domínios. Não havia de se falar em nenhuma medida concreta contra aqueles que não se 

entendiam responsáveis pela utilização de acordo com tal perspectiva. 

 Hoje, ainda mantendo a simbiose conceitual entre propriedade e sua função social, nota-

se incremento significativo nas bases funcionais que sustentam o caráter social da terra. 

 
67 SILVA, Phillipe Cupertino. Atualização crítica à propriedade privada em Locke e Rousseau a partir do 

paradigma Marxista. Publica direito. Rio de Janeiro, p. 1-30. out. 2015. Disponível em: 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=e9c6e8e9e7eb82de. Acesso em: 21 dez. 2019. 
68 JELINEK, Rochelle. O princípio da função social da propriedade e sua repercussão sobre o sistema do 

Código Civil. 2006. 41 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Pucrs, Porto Alegre, 2006. 
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Construções coletivas ao longo dos últimos séculos, lutas que modernizaram a visão humana 

sobre nós mesmos, a aproximação do ponto de ruptura sistêmica, dentre outros, acumularam 

entre si a necessidade de se revisitar o padrão atual de concentração fundiária69. 

 À medida que a população global cresce exponencialmente e o modelo capitalista luta 

para se manter forte nesse cenário, se percebe a prática de certos conceitos. Cada indivíduo tem 

para si sua dignidade e seus direitos, que não podem suprimir os de outrem em seu exercício, 

nem vice versa. Dentro dessas limitações individuais perante o corpo social, são perceptíveis 

os embates gerados.  

 Acerca da delimitação do alcance jurídico da individualidade, afirma Pierre-Joseph 

Proudhon70: 

A lei deve ser bastante ampla para permitir a todos, isolada ou coletivamente, o 

desenvolvimento de suas faculdades, o emprego de suas forças, de sua economia, e de 

sua inteligência, sem que possa aí colocar outro limite senão a liberdade do outro e 

não seu interesse. 

 

 A função da lei na visão acima é a legitimação das capacidades individuais e coletivas 

de explorar com responsabilidade social os bens e recursos que venham a ser explorados. Uma 

hierarquia se configura dentro do entendimento de soberania do poder privado onde a 

preservação do coletivo e a busca pela prosperidade social se tornam bússolas da liberdade 

individual e seus atos de empoderamento e exploração fundiária. 

 

 Sobre a função social, Teori Zavaski afirma que71: 

[...] há de se entender o princípio que diz respeito à utilização dos bens, e não à sua 

titularidade jurídica, a significar que sua força normativa ocorre independentemente 

da específica consideração de quem detenha o título jurídico de proprietário. Os bens, 

no seu sentido mais amplo, as propriedades, genericamente consideradas, é que estão 

submetidas a uma destinação social, e não o direito de propriedade em si mesmo. 

Bens, propriedades, são fenômenos da realidade. Direito - e, portanto, direito da 

propriedade - é fenômeno do mundo dos pensamentos. 

 A força da norma deve ser aplicada na lógica da produtividade e do trabalho, não de 

meros registros cartoriais ocos. O direito de propriedade não é o alvo, tanto que é resguardado 

em essência para todos os indivíduos da sociedade, mas sim a concentração de propriedade 

 
69 STÉDILE, João Pedro. MANÇANO, Bernardo. Brava Gente. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 

1999. 
70 PROUDHON, Pierre Joseph. A Propriedade É Um Roubo. Porto Alegre: L&PM, 1998. 
71 ZAVASCKI, Teori. A Tutela da Posse na Constituição e no Novo Código Civil. Direito e Democracia, Canoas, 

v. 5, n. 1, p. 7-28, jan. 2004. 
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quase absoluta. Algo presumido não pode submeter a realidade dos fatos a um arbítrio 

monopolista. 

 Em 1988 quando a denominada “Constituição Cidadã” foi promulgada, seu rol de 

cláusulas pétreas incluía a função social da propriedade e da dignidade humana. Em seu capítulo 

sobre política agrícola, fundiária e da reforma agrária, legitima a União a ser competente pelas 

desapropriações quando analisa o interesse social embutido no fato, ao perceber a disfunção da 

propriedade em sua destinação social e utiliza de prévia e justa indenização em dívidas agrárias 

para realizar tal ato de desapropriação. Por lógica, seu artigo 185, inviabiliza a desapropriação 

de pequenas e médias propriedades rurais cujo dono não possua outra e aquelas que são 

produtivas72. 

 José de Albuquerque Rocha aponta sobre a legitimidade que o proprietário possui a 

partir do cumprimento da função social, advinda da valorização do próprio princípio73: 

Como já referido, a função social da propriedade, com sua natureza de dever do 

proprietário, tem uma importância transcendental para o trabalho da magistratura: 

“significa na prática que o judiciário só pode dispensar proteção jurídica ao 

proprietário que prove ter cumprido o dever da função social”. Em outros termos, a 

Constituição cria para o proprietário o ônus de provar em juízo que deu à propriedade 

uma função social para que possa merecer a proteção do judiciário. Por conseguinte, 

segundo a Constituição, a propriedade não é só um conjunto de poderes do indivíduo 

sobre as coisas, que ele pode usar a seu talante, mas também o dever de exercitar esses 

poderes numa direção social. Em resumo, a Constituição introduziu o dever no 

conteúdo do direito de propriedade. 

 

 Em seu artigo 191, preconiza que o indivíduo não proprietário que possuir por cinco 

anos sem oposição área em zona rural não maior que cinquenta hectares e a enriquecer por fruto 

de seu trabalho ou de sua família, tem o direito de adquirir a propriedade do bem. Muitas das 

terras brasileiras não possuem proprietário privado por conta da histórica falta de compromisso 

administrativo com a regularização, e muitos destes territórios são terras devolutas, de 

competência da União. No art. 188 é garantida a destinação de terras públicas e devolutas será 

compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária74. 

 
72 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CASA CIVIL, SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS 

JURÍDICOS. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. 
73 ROCHA, José de Albuquerque. Novas reflexões sobre a função social da propriedade. Genesis Revista de 

Direito Processual Civil, v. 5, n. 18. Curitiba, 2000. 
74 Idem.  
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 Hoje vemos que a grilagem e os crimes ambientais mantêm tais visões constitucionais 

impraticadas em boa parte de nossa nação, e a expansão da fronteira agrícola brasileira na 

direção amazônica e pantaneira por meio das táticas acima citadas aumenta exponencialmente 

o poder estrutural do oligopólio latifundiário, visto a expansão das exportações de commodities 

concomitante a isso, como vemos no gráfico de exportações para a China na última década75: 

Gráfico 1. Exportações brasileiras para a China (2008-201976) 

 

 O aumento citado vem em choque com o art. 170, CF/88, que prediz a ordem econômica 

brasileira, que se funda na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim 

assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, que por princípio 

abarca a função social da propriedade; a defesa do meio ambiente; redução das desigualdades 

regionais e sociais; e a própria propriedade privada que, dentro de um oligopólio, é negada a 

grande parte dos brasileiros. A matriz de funcionamento do nosso latifúndio execra tais 

previsões em sua dinâmica, e mais uma deliberação constitucional se esvai junto à 

modernização da economia brasileira. 

 A manutenção desse potencial econômico colonial vai de encontro com a função do 

Estado em garantir o progresso social científico e igualitário, que tem a meta constitucional 

fornecer soluções aos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 

nacional e regional. No § 4º do art. 218, CF/88 está disposto:  

 
75 ROCHA, José de Albuquerque. Novas reflexões sobre a função social da propriedade. Genesis Revista de 

Direito Processual Civil, v. 5, n. 18. Curitiba, 2000. 
76 BRASIL, Banco Central do. Evolução recente da balança comercial. Brasília: Estudos Especiais do Banco 

Central, 2019. 
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[...] a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 

tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e 

que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do 

salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu 

trabalho. 

 De acordo com o acima previsto, é intangível a defesa do estado de coisas atual onde 

não há incentivo benigno a pesquisa, faz-se uso de métodos ultrapassados de produção, degrada 

os recursos humanos do trabalho sub-remunerado e só faz ganhar os frutos do trabalho para o 

proprietário oligopolista. 

 O mercado brasileiro integra indiscutivelmente o patrimônio nacional e “será 

incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da 

população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”, como preconiza o art. 

219 da Constituição Federal. 

 O latifúndio brasileiro não apenas descumpre incomensuráveis normas constitucionais 

regentes do funcionamento interno do país, mas também se torna criminoso ao descumprir os 

princípios internacionais de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, pois 

como visto as ações ambientais promovidas pelos latifundiários causam desequilíbrios agudos 

no ecossistema planetário, vide a possível “savanização” Amazônica77.  

 Partindo do art. 1º, III, onde a dignidade da pessoa humana é consolidada, passando pelo 

art. 6º onde é garantido o direito a alimentação, o trabalho, a moradia e pelo art. 225 que garante 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo, vemos que 

a progressão de direitos fundamentais e a consolidação de qualquer que seja o elencado, passa 

pela superação de nosso passado oligopolista concomitante e por uma construção coletiva 

democrática que preconize os princípios constitucionais como o norte irradiador de verdade. 

2.2. O Novo Código Civil Brasileiro de 2002 e a democratização inédita da propriedade e 

a posse-trabalho 

 Com as pontuações, considerações, interpretações e aplicações das normas jurídicas 

brasileiras a partir da promulgação da Constituição de 1988, os princípios fundamentais 

constitucionais estão (e devem estar) presentes dentro tanto do tecido social, quanto do 

arcabouço jurídico, implicando ações, nas quais tal regime principiológico deve norteá-las. 

 
77 DUARTE, Rafael. Destruição da Amazônia pode transformá-la em deserto e desencadear 

pandemias. (O)Eco, [S. L.],jun. 2020. Disponível em: https://www.oeco.org.br/reportagens/destruicao-da-

amazonia-pode-transforma-la-em-deserto-e-desencadear-pandemias/. Acesso em 22/06/2020. 

https://www.oeco.org.br/reportagens/destruicao-da-amazonia-pode-transforma-la-em-deserto-e-desencadear-pandemias/
https://www.oeco.org.br/reportagens/destruicao-da-amazonia-pode-transforma-la-em-deserto-e-desencadear-pandemias/
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Conforme mencionado acima, a dignidade da pessoa humana é e deve se manter sendo 

o epicentro irradiador das normas. Suas interpretações não deveriam permitir que os indivíduos 

e seus grupos sociais tivessem sua dignidade ameaçada ou retirada.  

 Nessa esteira a dignidade deve ser uma realidade para todos e todas em nosso país. Tal 

realidade não se concretizou ao seu momento, e foi necessário um esforço social para que 

pudéssemos buscar meios para tal concretização. Miguel Reale, em seus estudos, desenvolveu 

um destes, o instituto da posse-trabalho78. 

 Enquanto nada poderia resguardar o camponês trabalhador rural na perigosa busca por 

seus direitos naturais como cidadão, a lógica latifundiária oligopolista detinha toda a estrutura 

para reagir desproporcionalmente a qualquer ação visando reformas.  

Hoje, com a vigência de um Estado Democrático, a função social da propriedade é a 

garantia de trabalho e moradia dignos a todos. O instituto jabuticaba da posse-trabalho elenca 

critérios objetivos para a instrução correta ao juízo decisório das ações judiciais que versem 

sobre ações petitórias e possessórias. 

 Para a aplicação do instituto supracitado, a seguir uma análise de seus requisitos, 

objetivos e, ao mesmo tempo, as tentativas de sufoca-la na aplicação cotidiana no Judiciário.  

 Não é levado em consideração a falta de boa-fé objetiva nem o meio de tomada de posse, 

pois assim aplica-se a paridade de armas nos processos. Mas não é incondicional, e o próprio 

nome do instituto esclarece tal condicionamento. A ocupação de imóvel rural deve resultar em 

frutos economicamente viáveis, socialmente relevantes e moradia digna ao grupo ocupante. O 

trabalho coletivo deve transformar tal imóvel improdutivo em uma faixa rural que atenda sua 

função social e legitime a posse do grupo ocupante.  

 Esse modo de agir também é uma das formas de fazer valer o que nossas normas 

constitucionais e cíveis garantem, por meio de grupos de trabalhadores rurais que não tem nem 

um único pedaço de terra dentro da vastidão territorial brasileira. 

 No art. 1228, do Código Civil de 2002, o instituto da posse-trabalho é elencado: 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 

de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

 
78 REALE, Miguel. O Projeto do Novo Código Civil: situação após a aprovação pelo senado federal. São Paulo: 

Saraiva, 1999. 
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§ 1 o  O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade 

com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 

ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 

das águas. 

§ 2 o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou 

utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. 

§ 4 o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado 

consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, 

de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou 

separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e 

econômico relevante. 

§ 5 o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao 

proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em 

nome dos possuidores. 

 O prazo de 5 (cinco) anos previsto no §4° do art. 1228/CC e a não exigência de posse 

pacífica e mansa, pela realidade do contexto de ocupações, que encaram milícias rurais e 

agentes de segurança pública servindo interesses latifundiários, possibilita que as obras e 

serviços necessários sejam realizados para a legitimação da posse aos possuidores e para que 

sentença judicial transitada em julgado valha como título para o Registro Gerais de Imóveis79. 

 Quanto ao reconhecimento, há conflito acerca da forma de aplicação do instituto. Alguns 

estudiosos, como Rosa Maria de Andrade Neves, entendem como se fosse uma Desapropriação 

Judicial, pois “cria a desapropriação judicial, considerada uma inovação de mais alto alcance, 

inspirada no sentido social da propriedade, implicando não só novo conceito desta, mas também 

novo de posse, que se poderia qualificar como sendo posse-trabalho80.”. Tal visão tem amparo 

no artigo 1228, § 3º, CC/2002, sobre legitimação: 

§ 3 o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por 

necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em 

caso de perigo público iminente. 

 O outro lado deste embate, seguido por Teori Zavaski, entende como usucapião especial 

coletivo suis generis. Na realidade, o que define a aquisição do bem como propriedade, o qual 

está caracterizado como posse é a prescrição temporal. Mas como já citado, há indenização que 

é devida aos proprietários que perderam a posse, então não preenche neste ponto critérios de 

expropriação, junto também com o agente propositor da ação que não é o Poder Público, mas 

sim a própria coletividade que ocupa o imóvel. Essa posição traz de forma concreta a 

 
79 TOLEDO, Roberta Paganini. A Posse-Trabalho. 2006. 252 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, PUC, 

São Paulo, 2006. 
80 NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2019. 
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usabilidade da usucapião coletiva para o meio rural, e da mesma forma que é defendida por 

Teori Zavaski, também é defendida nesse trabalho81. 

 A visão acima, do entendimento como usucapião especial coletivo suis generis, engloba 

de forma mais ergonômica as arestas do instituto da posse-trabalho e sua aplicabilidade. Só 

pode exercer seu direito de propriedade o indivíduo que não foi excluído dessa possibilidade 

pela concentração massiva de terras, e tal desbalanceamento fundiário é causa maior para que 

milhares de cidadãos brasileiros não possam ser amparados pela Constituição que garante 

dignidade, liberdade, propriedade, moradia e prosperidade.  

 Acerca da arguição de aquisição com a base no interesse social, prevista no art. 1228, 

CC/2002, dispõe o Enunciado 84, do Conselho da Justiça Federal que a “defesa fundada no 

direito de aquisição com base no interesse social deve ser arguida pelos réus da ação 

reivindicatória, eles próprios responsáveis pelo pagamento da indenização”.  

Nesse sentido, parece clara a posição passiva dos ocupantes perante o sistema legal, 

enquanto movimentos sociais e indivíduos. Porém, o Enunciado 83/Conselho da Justiça Federal 

tornam não aplicáveis os quesitos dispostos no §§ 4º e 5º sobre os atos necessários de utilização 

e da justa indenização.  

 O Poder Público não se manifesta de forma a suprir as demandas fundiárias e de justiça 

social, e ao indivíduo que busca sua dignidade resta todos os encargos e asperezas da lei. Não 

é sustentável que a postulação seja apenas na condição de réus, visto que como usucapião, é 

permitido ao coletivo de possuidores ajuizarem ação para regularizar a ocupação82. 

 A insegurança existente na dependência da regularização para com ações dominiais 

torna os ocupantes reféns das intempéries do acaso e dos interesses dos oligopolistas rurais. Só 

se garante de fato a propriedade para todos os cidadãos se houver controle sobre o quanto um 

pode ter em detrimento dos outros. 

 A questão tributária é fundamental para compreender outra parte basilar na análise das 

ocupações dos Sem Terra. O tributo, de acordo com Ricardo Lobo Torres, é um dever dos 

indivíduos e grupos para com o Estado, que visa a efetivação do papel estatal na promoção de 

 
81 ZAVASCKI, Teori. A Tutela da Posse na Constituição e no Novo Código Civil. Direito e Democracia, Canoas, 

v. 5, n. 1, p. 7-28, jan. 2004. 
82 TOLEDO, Roberta Paganini. A Posse-Trabalho. 2006. 252 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, PUC, 

São Paulo, 2006. 
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suas funções sociais. Tal dever é um dever fundamental. A riqueza exteriorizada gera percepção 

da mesma, e parcela desta deve ser paga compulsoriamente para a contribuição nos gastos 

públicos, independente da caracterização desta riqueza. Não é uma compensação de ato ilícito, 

e a justificativa é o intento do bem comum e da sociedade83. 

 Nosso histórico em relação ao trato entre Poder Público e os grandes proprietários rurais 

se mantém basicamente incólume. As inúmeras isenções tributárias e perdões de dívidas já 

existentes não condizem no mínimo com a função do Estado. Então, como já explicitado, faz-

se necessária aplicação dos princípios e normas constitucionais concomitantes ao 

reconhecimento e amparo aos atos praticados pelos Sem Terra, braço social para a busca 

legítima da Reforma Agrária. Todos os meios de resolução de casos concretos devem ser 

aplicados, e por derivação da necessidade latente de valorizar a dignidade humana, é indubitável 

que o lado promotor de frutos socioeconomicamente relevantes, que proporciona moradia 

coletiva e pensa no bem comum deve ser o beneficiário da dúvida razoável. 

2.2.1. A questão tributária rural e sua função de reformar 

 No que tange às propriedades rurais, o imposto incidente é o ITR (Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural), de competência instituidora da União, nos termos do art. 153, 

inciso VI, da CF/88. Sua lógica de aplicação advém do princípio da função social e prevê a 

progressividade da sua alíquota mediante sua área e utilização. Em linhas gerais, quanto mais 

se investe no uso produtivo do terreno, menos se paga. Sua função extrafiscal84 legitima a 

regulação estatal aos latifúndios, pois a variação da incidência incentiva condutas visando o 

bem comum e a produtividade fundiária.  

 A propriedade, a posse ou o domínio são as formas de caracterização que obrigam o 

indivíduo a arcar com tal tributo, de acordo com o art. 31, do Código Tributário Nacional85 (Lei 

nº 5172/66). Sua variação transita entre 0,03% até 20%, relacionada à utilização do bem imóvel. 

Também previsto no diploma legal 9.393/96.  

 
83 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: valores e princípios 

constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. 
84 Tem objetivo além da obtenção de receitas, orbita na necessidade do Estado de solidificar as garantias 

constitucionais, inibindo ou estimulando atitudes sociais. 
85 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. Lei Nº 5.172, 

de 25 de Outubro de 1966. Brasília. 



31 

 

 

 

 Essa aplicação tributária demonstra a urgência de reformular a matriz agrária nacional. 

Ainda assim, mesmo com o incentivo estatal para que se produza e preserve as terras do país, 

nossos latifundiários fazem questão de manter tais terras cercadas e abandonadas. 

Impossibilitam o acesso popular à propriedade concomitante aos débitos colossais que tais áreas 

possuem. Além dos governos brasileiros ao longo do tempo terem feito vista grossa para tal 

questão, aplicam isenções a tais devedores tornando a lei refém dos interesses particulares.  

 A imunidade do ITR, art. 2º da Lei nº 9.393/96, baseado no art. 153, §4º, CF/88, engloba 

os territórios e condicionantes não incidentes deste imposto, com a exploração da terra só ou 

com familiares e sem outra propriedade concomitante sendo critérios primários, sendo (I) 100 

ha, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal mato-

grossense e sul-mato-grossense; (II) 50 ha, se localizado em município compreendido no 

Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental; e (III) 30 ha, se localizado em qualquer outro 

município. Vemos, pela progressão de limites, mais uma forma de incentivo tributário à 

preservação ambiental, observando a relevância e a preservação dos biomas elencados – não 

mais tão preservados após os graves acontecimentos ocorridos especialmente em 2020, os quais 

poderiam configurar crime de ecocídio86. 

 Os dois incisos do art. 3º da Lei nº 9.393/96 tratam de forma rígida e definida os critérios 

para a isenção tributária incidente do ITR. Estar em um programa oficial de Reforma Agrária, 

caracterizado como assentamento por autoridade competente, tem seus requisitos (I) ser 

explorado por associação ou cooperativa de produção; (II) não ultrapassar a fração ideal por 

família assentada estabelecidos no art. 2º; (III) e o assentado não possuir outro imóvel. Acerca 

do conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário que observe as áreas limitadas no 

parágrafo único do art. 2º, tal proprietário deve observar (I) sua exploração só ou com sua 

família, admitida ajuda eventual de terceiros; e (II) que não possua imóvel urbano.  

 No art. 3º-A, caput, a luta das comunidades quilombolas se fez presente também 

compondo o rol da isenção, vide: 

 

Art. 3º-A. Os imóveis rurais oficialmente reconhecidos como áreas ocupadas por 

remanescentes de comunidades de quilombos que estejam sob a ocupação direta e 

sejam explorados, individual ou coletivamente, pelos membros destas comunidades 

são isentos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. 

 

 
86 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. Lei Nº 9.393, 

de 19 de Dezembro de 1996. Brasília. 
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 A reiteração legislativa acima abordada ilustra de forma concisa a função da tributação 

e do legislador ao se tratar de modos institucionais de impulsionar a redistribuição estrutural e 

a dignidade humana para a sociedade como um todo. 

2.3. A metodologia funcional dos Sem Terra nos movimentos de ocupação 

 De início entendemos relevante e oportuno demonstrar a relevância do maior 

movimento social que hoje luta para efetivar a reforma agrária, o Movimento Sem Terra (MST).  

 Parte do senso comum sobre tal movimento é o medo construído no imaginário da 

pequena burguesia, principalmente, da espoliação de todos os seus bens por um dito grupo 

baderneiro. É incompatível com a verdade afirmar que tais eventos irão acontecer, tendo em 

vista a metodologia sistemática e analítica para a realização de seus atos87. 

 Inicialmente, as propriedades ocupadas ou com assentamentos são em sua definição ou 

improdutivas ou com dívidas tributárias e fiscais. Estes são critérios constitucionais para a 

inclusão destes imóveis rurais no alvo das políticas públicas de reforma agrária. Porém, só o 

que é percebido é a intocabilidade dos mesmos. Os indivíduos têm direito de lutar contra a 

opressão e contra a omissão do Estado e da iniciativa privada, o que legítima as ações do MST88. 

 O princípio da função social da propriedade revela a necessidade dentro do nosso 

sistema de garantir a produtividade e a preservação da terra, por critérios elencados no art. 

186/CF como (I) aproveitamento racional e adequado; (II) utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; (III) observância das disposições que 

regulam as relações de trabalho; e (IV) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários 

e dos trabalhadores.  

 As ações do MST, reiteradamente e de amplitude nacional, sempre trazem o máximo 

esforço dos seus integrantes para a construção de uma comunidade sustentável que garanta a 

dignidade que o latifúndio arreda desses indivíduos. Tal prática é tão evidente e com benefícios 

 
87 COELHO, Fabiano. A PRÁTICA DA MÍSTICA E A LUTA PELA TERRA NO MST. 2010. 284 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de História, UFGD, Dourados, 2010. Disponível em: 

https://www.ppghufgd.com/wp-content/uploads/2017/06/Fabiano-Coelho.pdf. Acesso em: 6 jun. 2020. 
88 SAVELI, Esméria. A Proposta Pedagógica do MST para as Escolas do Assentamento: a construção da 

escola necessária. 2000. 12 f. Curso de Ciências Sociais, UEPG, Ponta Grossa, 2000. 
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tão tangíveis que as ações de ocupação deveriam se legitimar por si mesmas, não serem tratadas 

como antinacionais ou terrorismo89. 

 Vale realçar ainda que durante a pandemia de SarsCov-2, as ações dos movimentos pela 

moradia de solidariedade com os setores covardemente atingidos pelo vírus foram amplamente 

divulgadas na sociedade pelas mídias sociais.90. 

 Não se garante dignidade apenas pela aquisição de espaços físicos, mas junto à 

construção dos indivíduos que lutam em cidadãos com poder real de mudança permanente. A 

educação é incentivada e estruturada em escolas nas ocupações ou da rede pública aproximada 

regionalmente. As crianças são educadas com princípios de coletividade e responsabilidade que 

formam o caráter coletivo dos Sem Terra. Se aplicam as letras maiúsculas no termo pois hoje, 

aglutinando décadas de movimentação, se formou uma classe social protagonista da mudança 

no meio rural brasileiro com identidade própria e coesão estrutural91. 

 A formação referenciada traz cada vez mais inserção social, legitimidade, técnicas de 

aprimoramento e força política decisória. A pedagogia do movimento se faz no próprio 

movimento, em não parar a evolução coletiva que entende as vitórias e derrotas como 

entendimentos estruturais.  

Uma dessas vitórias para a manutenção das garantias constitucionais ao MST foi o 

instituto da posse-trabalho, idealizado por Miguel Reale, doutrina jabuticaba que engloba os 

critérios de relevância social, viabilidade econômica e moradia coletiva digna numa definição 

que, quando aplicável, assegura o direito a posse do ocupante após espaço de tempo definido 

em lei, independente do meio de tomada haver violência, pois entende a concomitância de boa-

fé mesmo nessa circunstância. 

 Puxando a questão dos meios viciosos da tomada de posse, que vem a ser argumento 

recorrente nos julgados pró-latifúndio, a própria norma os dividem em outra pontuação as 

possibilidades de consideração de legitimidade mesmo com tais vícios. Toda análise dos 

 
89 ENGELMANN, Solange; FERREIRA, Janelson. Ações de solidariedade Sem Terra se espalham pelo país 

durante pandemia. 2020. Disponível em: https://mst.org.br/2020/04/16/acoes-de-solidariedade-sem-terra-sem-

espalham-pelo-pais-durante-pandemia. Acesso em: 13 dez. 2020. 
90 MST. Desde o início da pandemia, MST já doou 3400 toneladas de alimentos. 2020. Disponível em: 

https://mst.org.br/2020/09/09/desde-o-inicio-da-pandemia-mst-ja-doou-3400-toneladas-de-alimentos/. Acesso 

em: 9 set. 2020. 
91 CALDART, Roseli. O MST e a formação dos sem terra: o movimento social como princípio 

educativo. Estudos Avançados, [S. L.], v. 43, n. 15, p. 207-224, jul. 2001. 

https://mst.org.br/2020/09/09/desde-o-inicio-da-pandemia-mst-ja-doou-3400-toneladas-de-alimentos/
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conflitos rurais brasileiros apontam que, quando se trata de manutenção da propriedade, a 

violência empregada pelos proprietários e suas milícias rurais (compostas por agentes policiais 

e sertanistas capangas) sempre impossibilitou que qualquer resposta que não fosse capaz de 

resistir à agressão inicial fosse eliminada92. Então existir tal conflito mostra a reação dos 

oprimidos, mas não para se tornarem opressores, mas sim se libertar pela educação e pela luta93. 

 Se o ordenamento jurídico brasileiro não fosse capaz de entender isso, não haveria 

justiça em nenhuma das ações que tenham essa questão como mérito. Contudo, a Lei de 

Segurança Nacional aprovada pelo governo Temer abre brechas para discricionariedade do 

juízo em considerar ações violentas contra a estabilidade social, no geral, como realizadas por 

agentes subversivos, aumentando o aparato para perseguição política. Junto a isso, o Pacote 

Anticrime de Sérgio Moro vem caracterizando inúmeros movimentos sociais como 

organizações terroristas. Tal condição forçaria o entendimento pela má-fé nas ações do MST, o 

que anularia todo o progresso, pois o poder público não pode decidir em favor de terroristas, 

independente da realidade dos fatos. 

 Os rendimentos produtivos destas ocupações são marcados não só pela eficiência, mas 

pelo reconhecimento profissional como uma das mais relevantes participações no mercado 

agrícola94. A aplicação das agroflorestas mostra a capacidade de plantio sustentável e com 

rendimento consistente; a agricultura familiar é marcada por ser orgânica, que livra a 

alimentação popular dos venenos incubados nos alimentos originários de latifúndios; a 

prosperidade coletiva solidária deixa o exemplo prático de como seguir os esforços para 

repensar a estrutura socioeconômica do país. 

2.4. Projeto de Lei n° 2.633/2020 e o regresso regulatório fundiário e ambiental 

 Como exposto anteriormente, no cap. 1.4, desde o início da percepção legal sobre a 

propriedade, a regularização da mesma e seu papel para com a sociedade, o Brasil seguiu a 

corrente favorável aos interesses do acúmulo de terras e riquezas – congêneres, por assim dizer. 

No início, a desrregularização completa. Com a imparável evolução social do povo brasileiro e 

a percepção geral dos seus conflitos, fez-se imperativa a presença estatal de fato. Monarquias, 

ditaduras e repúblicas adiante, conseguimos estruturar tanto na sociedade quanto na burocracia 

 
92 PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
93 FREIRE, Paulo. A Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
94 RAUBER, Maiara. Conheça a maior produção de arroz orgânico da América Latina, do MST. 2019. 

Disponível em: https://mst.org.br/2019/03/14/conheca-a-maior-producao-de-arroz-organico-da-america-latina-

do-mst/. Acesso em: 16 mar. 2020. 
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uma visão voltada à construção, mas não passou incólume aos interesses do capital 

agropecuário. 

 Logo no primeiro ano do governo do Presidente Jair Bolsonaro foi proposta a Medida 

Provisória 910/2019 com o intuito de “facilitar” a demarcação de terras no país, e tal medida 

preconiza a declaração autônoma do interessado, onde a tomada grileira da posse é trazida para 

a norma legal. Sendo que 16% de nosso território não integra nenhuma base de dados, e mais 

de 40% da área territorial total brasileira é submetida à destinação privada95.  

 O exigido nessa proposta para a aprovação do pedido era uma declaração de posse 

assinada pelo pretendente, uma planta descritiva da área, o georreferenciamento do terreno 

incluindo todas as dimensões e a inscrição no cadastro ambiental rural.  

 O prazo para a ocupação da terra com essa medida foi flexibilizado, permitindo a 

emissão de títulos para aquelas efetuadas até 2014, o que antes era até 2008, e isso incentiva os 

processos de tomada violenta e predatória, pois a prática grileira funciona desta mesma forma 

inutilizando terras mediante queimadas e desmatamento, para que, posteriormente a venda por 

valores abaixo do mercado, possam ser tomadas pelos latifundiários e utilizadas para a 

manutenção do modelo agroexportador de commodities primárias. Mas tal medida, por motivos 

ululantes, foi barrada em sua forma inicial. A partir disso, mediante movimentações 

parlamentares, foi transmutada tal proposta na forma do PL 2.633/2020 (que emenda outras 

proposições na Câmara também, constituindo um núcleo legislativo mais espesso), que se 

encontra, hoje, em tramitação na Câmara dos Deputados. 

 De acordo com o deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), na justificativa da PL, "Com 

a não votação da Medida Provisória n. 910/2019, torna-se essencial apresentação de um Projeto 

de Lei que torne as conquistas realizadas naquele relatório normas efetivas à regularização 

fundiária no País.” Há no texto a justificativa de que realmente as áreas da União ou do Instituto 

Nacional da Colonização e Reforma Agrária tem sua fundamentação a promoção de inclusão 

social dos pequenos produtores rurais que tiram das mesmas sua única forma de subsistência. 

Ao mesmo tempo onde promove a diminuição do limite territorial sujeito à vistoria prévia para 

regularização e trata o enfraquecimento do INCRA como algo fatalista e irremediável, 

 
95 SPAROVEK, Gerd et al. Who owns Brazilian lands? Elsevier,19 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.oeco.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Who-owns-Brazilian-lands_Artigo_Land-Use-Policy.pdf. 

Acesso em 03/05/2020 
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sugerindo a substituição dos funcionários do órgão por maquinários de vigilância e permitindo 

a realização de convênios com as mais variadas entidades para, de certa forma, terceirizar suas 

competências objetivas. 

 Em substituição ao §2º do art. 4º da Lei nº 11.952/09, é proposto que:  

 

§ 2º As terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais que façam uso 

coletivo da área serão regularizadas de acordo com normas específicas, vedada a 

regularização fundiária em nome de terceiros ou de modo a descaracterizar o modo 

de apropriação da terra por esses grupos. (NR). 

 É a impossibilidade vedada aos grupos sociais em vulnerabilidade estrutural de 

utilizarem dos meios processuais e burocráticos para promoverem o princípio constitucional da 

Reforma Agrária, já que considerando sua posição como movimento social é nítido a 

hipossuficiência e a perseguição política violenta já demonstrada em momentos anteriores no 

trabalho. Tal como a Reforma Trabalhista prometia inovações abstratas em prol da 

modernização vazia e acabou por ser um instrumento de coação aos trabalhadores quando 

necessitam de acesso à justiça, essa legislação torna o caráter de toda a estrutura burocrática 

voltado aos interesses que não legitimam as disposições pétreas constitucionais. A ferida frontal 

na dignidade do cidadão trabalhador rural causado pelo constrangimento legal para com a sua 

existência deveria ser motivo em si para o descarte integral dessa proposta em tramitação. 

 A diminuição do limite a ser vistoriado para fiscalização encontra respaldo na 

proposição de declaração do ocupante de áreas até o limite de seis (6) módulos fiscais, que é a 

mesma forma viciosa de auto declaração da posse tão questionada na MP 910/2019. O mais 

crônico na legislação é sua permissividade com possíveis danos, seguindo uma tradição jurídica 

onde focamos na punição ao ato, tomando de termômetro as questões raciais e econômicas, 

deixando ao acaso a irresponsabilidade histórica dos oligarcas da terra ao invés de propor 

medidas concretas para enquadramento dos critérios e aplicação dos princípios constitucionais 

de função social da propriedade e da reforma agrária. Segue o dispositivo proposto: 

Art. 13. Os requisitos para a regularização fundiária de imóveis de até seis módulos 

fiscais serão averiguados por meio de declaração do ocupante, sujeita à 

responsabilização penal, civil e administrativa. 

 

 Acerca do dano ambiental proposital aventado acima, a solução da proposta se encontra 

no §5º do art. 13, que diz: 

§5º A vistoria realizada na hipótese prevista no inciso I do § 4º verificará se o 

preenchimento de requisitos para a regularização fundiária decorreu de dano 
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ambiental, situação em que o pedido será indeferido, exceto se o interessado tiver 

aderido ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) ou tiver celebrado termo de 

ajustamento de conduta ou instrumento similar com os órgãos e entidades do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) ou com o Ministério Público.” 

 Mais uma abordagem permissiva acerca da desconsideração do dano anterior por 

ingresso em programas regulatórios de um Ministério da Economia que preconiza a 

desburocratização ou por celebração de TAC e similares, que sem entidades de fiscalização, 

sistematicamente desmontadas pela gestão do Ministério do Meio Ambiente comandado por 

Ricardo Salles, não tem a menor garantia de efetividade em seu cumprimento.  

 Após o dano ambiental, o costume é vender esses territórios para agricultores menores 

em regimes bem benéficos quanto a valores, e após o processo de utilização dos terrenos para 

a criação agropecuária (que abarca o critério de produtividade fundiária pela dimensão dos 

mesmos, via de regra, menor e contemplada pela isenção de fiscalização e vistoria) feita pelos 

compradores iniciais, os latifundiários que almejavam a tomada da posse das terras compram 

por valores também menores a totalidade das propriedades e fortalece a concentração de terras, 

processo que deveria ser combatido por todas as frentes96. 

 
96 PRIETO, Gustavo. Rentismo à Brasileira, uma Via de Desenvolvimento Capitalista: grilagem, produção 

do capital e formação da propriedade privada da terra. 2016. 743 f. Tese (Doutorado) - Curso de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
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3 - DA CONSTRUÇÃO PRÁTICA DOS CAMINHOS TEÓRICOS 

 

 Tanto para a repressão, quanto para o incentivo, é necessária a transposição do 

planejamento e da teoria para a vida cotidiana. Dentro dela, é evidenciado o tratamento 

institucional prestado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).  

Nessa perspectiva, objetivamos agora trazer à baila alguns casos concretos para que, no 

decorrer da narrativa, os caminhos sistemáticos se tornem claros e passíveis de reflexão.  

3.1. Impedimento da Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo (SP) 

 Desde 2015, no parque da Água Branca, zona oeste do município de São Paulo, ocorre 

a Feira Nacional da Reforma Agrária, com presença do MST vendendo os produtos produzidos 

nos assentamentos e ocupações do Movimento. Sendo uma fonte relevante de arrecadação 

financeira, os Sem Terra tem nela a chance de colher os frutos de seu trabalho árduo. Por ser 

um movimento político-social, existem lideranças políticas e ideologias presentes em seus 

espaços e tal liberdade é garantida em lei no art. 5°, inciso VIII, da Constituição Federal. Uma 

das produções de maior saída na feira é o arroz orgânico, produto com o qual o MST é líder de 

produção na América Latina, já citado anteriormente97. 

 No ano de 2018, após manifestações políticas no espaço, existiu uma pressão sobre a 

administração do parque para que fosse cancelada, mas o governador de São Paulo interveio e 

foi garantida a normalidade. Novo ano, novo governador e a mesma tentativa de supressão à 

Feira. Em 2019, após o cumprimento das exigências para o acontecimento, a Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente indeferiu a autorização. Sua justificativa oficial foi no 

entendimento administrativo e legal. Questionaram a capacidade estrutural de receber um 

número elevado de visitantes98. 

 As alternativas propostas eram evidentemente incompatíveis, visto a falta de espaço na 

Chácara do Jockey e a falta de estrutura de proteção aos agricultores, como tendas de proteção 

ao tempo, no Anhembi, como alegado pelo MST. Quando os Sem Terra propuseram uma 

 
97 1ª ‘Feira Nacional da Reforma Agrária’ chega ao Parque da Água Branca. Catraca Livre. 2015. Disponível 

em: https://catracalivre.com.br/agenda/1a-feira-nacional-da-reforma-agraria-chega-ao-parque-da-agua-branca/. 

Acesso em: 15 jan. 2021. 
98 ZYLBERKAN, Mariana. Veto de Doria a feira do MST em parque estadual gera embate político. 2019. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/veto-de-doria-a-feira-do-mst-em-parque-

estadual-gera-embate-politico.shtml. Acesso em: 15 jan. 2021. 
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alternativa viável, no Parque do Ibirapuera, também foi negada, pelos mesmos motivos da 

negativa inicial. 

 A Feira é responsável pela movimentação de toneladas de alimentos durante sua 

realização, alimentos estes cultivados organicamente em terrenos ao longo de todo o país. A 

produção alimentar do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra circula o território nacional 

em diversos eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais, formando uma base 

sólida para uma rede colaborativa que fornece segurança financeira aos agricultores e segurança 

alimentar ao público que pode comprar por preços baixos e sem agrotóxicos99.  

 Ao ser percebida a necessidade da manutenção e garantia de eventos como a Feira, é 

percebida também a fragilidade dos agricultores quando não são permitidos de realiza-los. Toda 

uma rede de trabalhadores rurais fica desprotegida sem ter onde vender seus produtos, e se a 

falta de mercado consumidor prejudica os grandes produtores do latifúndio, é desproporcional 

o dano ao pequeno produtor de agricultura familiar. Abordo a desproporcionalidade por 

entender ser o objetivo fundante da negativa da administração estadual, acima de quesitos legais 

e administrativos. 

 O governador de São Paulo que embargou o evento, João Dória, já emitiu juízos 

negativos de valor em público sobre sua visão do MST e chegou até mesmo a acusar o 

Movimento de ser um grupo criminoso, sem provas para tal afirmação. Revisitando o 

previamente exposto sobre o Pacto Agrário brasileiro, identificamos o compromisso assumido 

pelas elites industriais e urbanas para com o oligopólio fundiário nesta negativa, ainda mais 

quando ele aborda diretamente na mesma postagem na rede social que irá valorizar o 

agronegócio tradicional brasileiro100. 

 Seguindo a lógica de que a democratização das terras brasileiras e o modelo de 

agricultura moderno e não predatório ataca a pedra angular do funcionamento do latifúndio 

nacional, toda movimentação estrutural sem clara motivação que venha a suprimir atos que 

busquem tais objetivos deve ser compreendida como um entrave ao processo de Reforma 

Agrária. 

 
99 DOLCE, Julia. Feira da Reforma Agrária é opção de alimentos saudáveis do Festival Internacional da 

Utopia. 2018. Disponível em: https://mst.org.br/2018/07/20/feira-da-reforma-agraria-e-opcao-de-alimentos-

saudaveis-do-festival-internacional-da-utopia/. Acesso em: 13 jan. 2021. 
100 João Dória: 'Quero distância de movimentos criminosos como o MST'. SPUTNIK. 2018. Disponível em: 

https://br.sputniknews.com/noticias-eleicoes-2018-brasil/2018102012485346-joao-doria-mst/. Acesso em: 15 jan. 

2021. 
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 Dentro da atuação do MST, vemos a primazia pela expansão educacional que busca a 

libertação através da educação. Uma das atrações mais movimentadas da Feira Nacional da 

Reforma Agrária é a leitura. Editoras se reúnem para divulgação e debates nesse espaço, a 

sociedade civil traz a ele suas pautas e a discussão é fomentada de forma democrática.  

 Tal espaço foi também impedido pela negativa da administração estadual de São Paulo. 

O prejuízo em longo prazo é nítido, pois ao vislumbrar a efervescência manifestada nesse 

espaço, os atores responsáveis por ela não terão outras chances de tanta visibilidade e projeção 

para expor seus trabalhos e pontos de vista, o que frustra muitos esforços individuais e coletivos. 

 O significante social do acontecimento dessas feiras é de extrema importância ao 

analisar os motivos para o barrarem. Toda uma estruturação econômica e social de país foi 

baseada num modelo de produção predatório e de concentração absoluta de terras. O Pacto 

Agrário permitiu que o crescimento industrial acontecesse condicionado a inviolabilidade dos 

grandes latifúndios, principalmente em São Paulo. 

 E justo essa cidade, berço do industrialismo brasileiro, é palco da repressão sistemática 

aos movimentos sociais do campo. A que é chamada cidade das oportunidades nega aos 

brasileiros camponeses Sem Terra espaço para vender seus produtos, fruto de muito esforço e 

luta sem nenhuma segurança, e que alimenta muitos de seus próprios moradores. 

 Ao desafiar o oligopólio fundiário produzindo alimentos orgânicos, de baixo custo e de 

forma sustentável, sofrer represálias é parte integrante do processo. Quando um movimento que 

possui estrutura comparativamente fraca em relação ao que está sendo combatido por ele, todos 

os danos a esta estrutura são comprometedores. Sem o retorno financeiro sobre sua produção, 

é esperado por quem os impediram que isso gerasse um colapso suficientemente eficaz para 

impedir que a luta pela democratização da terra prossiga. 

 De acordo com a Agência Embrapa de Informação Tecnológica, segurança alimentar é 

o "direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis".  

 Essa definição ampara largamente a proposta de existência dos Sem Terra, visto 

historicamente como a população brasileira em geral não tem tal acesso regular e permanente, 
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sem nem a qualidade nem a quantidade garantida. As nossas práticas de produção não 

promovem a saúde, não respeita as diversidades e nem a sustentabilidade. E a existência do 

latifúndio monocultor para fins de exportação de bens primários compromete o acesso a outras 

necessidades essenciais.  

 A mesma Agência Embrapa de Informação Tecnológica também delimita a segurança 

alimentar no aspecto da inocuidade dos alimentos que asseguram a sua qualidade, sendo a 

conceituação: “A segurança alimentar é estratégica não só pelo aspecto ligado à saúde pública, 

mas também pela imagem e competitividade dos alimentos brasileiros no mercado 

internacional. Pode-se considerar um alimento como seguro, desde que os seus constituintes ou 

contaminantes que possam causar algum perigo à saúde estejam ausentes ou em concentração 

abaixo do limite de risco” 101. 

 A agricultura familiar é responsável por mais de 70% da alimentação dos lares 

brasileiros102, mas ainda assim, sem a estrutura que permita uma renovação orgânica e de larga 

escala, possui nível alto de agrotóxicos. A metodologia do agronegócio, com seus insumos 

químicos sendo usados indiscriminadamente, vêm a poluir fortemente os alimentos ingeridos 

por nós, tanto quanto polui o ciclo hídrico, a terra em si, o ar que carrega o aerossol dispersado 

e o organismo dos trabalhadores responsáveis por essa tarefa.  

 No mesmo ano do não acontecimento da Feira Nacional da Reforma Agrária, houve a 

eleição geral que conduziu Jair Bolsonaro a presidência da República. Seu governo foi 

responsável pelo maior aumento em liberação de registro para agrotóxicos na história do país. 

Ele também nomeou representantes do latifúndio a vários cargos governamentais, impedindo a 

atuação do Poder Público federal para uma democratização efetiva da terra. A confluência dos 

fatores acima ilustra a preocupação com a progressão repressiva da política nacional para com 

seus cidadãos mais carentes. 

 
101 Segurança Alimentar. Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Disponível em: 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/tecnologia_de_alimentos/arvore/CONT000fi7nk4h802wyiv80mr2

8rzsom2nj4.html. Acesso em: 15 jan. 2021. 
102 PONTES, Nádia. Quem produz os alimentos que chegam à mesa do brasileiro? DW. 2018. Disponível em: 

https://p.dw.com/p/2qfYq. Acesso em: 13 jan. 2021. 
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3.2. Marcha da Força Nacional em Prado e Mucuri (BA) 

 Como acima abordado, ao fim do tópico 2.2, a conjuntura política atual se mostra 

altamente perigosa para as tentativas de Reforma Agrária, e o processo eleitoral de 2018 

consolidou tal periculosidade. Essa realidade, reflexo crasso da construção histórica brasileira, 

tem suas chagas em constante mutilação. Com as nomeações institucionais do Governo Federal, 

já abordadas ao longo do texto, a força institucional espalhada pelos entes federativos se 

movimenta a fim de suprimir focos de resistência ao latifúndio104. 

 A agricultura orgânica das ocupações utiliza métodos modernos, como o agroflorestal, 

que otimiza a área utilizada com uma extensa variedade de espécies alimentícias e mantém a 

nutrição e sustentabilidade do solo. Diversas são as ocupações e assentamentos que seguem 

esse método, tanto por respeito a terra quanto por necessidade de pensar alternativas viáveis 

para repensar a produção agrícola nacional105. 

 Um deles, ao sul da Bahia, figura como o quadro vívido desse conflito. O Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, em ato de amparo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, instituições vinculadas ao Poder Executivo federal, editou a portaria n° 493 no 

 
103 CICLOVIVO, Redação. 2020 é o ano com maior aprovação de agrotóxicos da história. Disponível em: 

https://ciclovivo.com.br/vida-sustentavel/alimentacao/2020-e-o-ano-com-maior-aprovacao-de-agrotoxicos-da-

historia/. Acesso em: 14 jan. 2021 
104 VALENTE, Rubens. Procuradoria vê omissão do Incra na reforma agrária do governo Bolsonaro.  UOL, 

Brasília, p. 1-6. abr. 2020. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/04/22/incra-

reforma-agraria-governo-bolsonaro.htm. Acesso em: 07 jul. 2020. 
105 COSTA, Paula; ZIANTONI, Valter. O que é agrofloresta e por que ela vai mudar a paisagem produtiva 

que conhecemos. 2020. Disponível em: https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Opiniao/noticia/2020/08/o-

que-e agrofloresta-e-por-que-ela-vai-mudar-paisagem-produtiva-que conhecemos.html. Acesso em: 15 nov. 2020. 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Opiniao/noticia/2020/08/o-que-e
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Opiniao/noticia/2020/08/o-que-e
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dia 1° de Setembro de 2020 visando o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nos 

municípios baianos de Prado e Mucuri106. 

 Embasado no inciso I do art. 87/CF, que prevê o exercício da “orientação, coordenação 

e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e 

referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República”, o Ministério da Justiça 

se posicionou como competente para autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança 

Pública por trinta dias cumprindo a previsão legal de “serviços imprescindíveis à preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

 Nessa portaria é prevista a possibilidade de prorrogação do período de presença dessa 

força com base no Decreto nº 5.289/04, que permite, após revogação de seu artigo original, a 

solicitação por parte de Ministro de Estado do referido contingente, delimitando da área de 

atuação, as medidas de preservação da ordem pública a serem implantadas e as diretrizes de 

desenvolvimento das operações. 

 O envio foi efetivado, mesmo sem o cumprimento claro e objetivo dos critérios 

elencados acima. Ao entender o motivo da inserção ministerial nesse Decreto, vemos a 

justificativa dada pela lei revogadora, que é pontualmente a preservação ambiental. Em sua 

redação é claro o compromisso que a autoridade pública assume nessa tarefa. Ela institui o 

Gabinete Permanente de Gestão Integrada para a Proteção do Meio Ambiente e regulamenta a 

atuação das Forças Armadas na proteção ambiental107. 

 Nessa lei, em seu artigo 9°, é dada a nova redação do artigo 2°-B do Decreto nº 5.289, 

que intensifica a condicionante de proteção ambiental, que segue:  

Art. 2º-B - Fica instituída a Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional 

de Segurança Pública, com os seguintes objetivos: 

I - apoiar as ações de fiscalização ambiental desenvolvidas por órgãos federais, 

estaduais, distritais e municipais na proteção do meio ambiente; 

II - atuar na prevenção a crimes e infrações ambientais; 

III - executar tarefas de defesa civil em defesa do meio ambiente;  

IV - auxiliar as ações da polícia judiciária na investigação de crimes ambientais; e  

V - prestar auxílio à realização de levantamentos e laudos técnicos sobre impactos 

ambientais negativos. (NR) 

 
106 ARAÚJO, Jamile. Após negociações e retirada da Força Nacional da Bahia: a luta pela terra continua. 

2020. Disponível em: https://mst.org.br/2020/09/30/apos-negociacoes-e-retirada-da-forca-nacional-da-bahia-a-

luta-pela-terra-continua/. Acesso em: 13 nov. 2020 
107 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. Decreto Nº 

7.957, de 12 de Março de 2013. Brasília, 13 mar. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5289.htm#art2b
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 Para que o Ministro de Estado faça uso de sua competência, assim satisfazendo o desejo 

político do chefe do Executivo, é necessário um considerável alargamento moral da 

interpretação normativa. Após essa tomada unilateral de ação, o governo estadual baiano 

ajuizou a Ação Cível Originária (ACO) 3427, que requeria à União a retirada imediata do 

contingente ali posicionado108. 

 A argumentação do executivo estadual foi a de que “não há qualquer indício de conflitos 

sociais, desestabilização institucional ou riscos de outra natureza que justificassem a medida”. 

O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, relator do caso, reconheceu a violação 

iminente da autonomia federativa, já que dentro da lógica institucional o requerimento para esse 

ato deve ser bilateral e, sendo como foi, configura uma intervenção federal. As vontades das 

partes legitimadas não eram concorrentes, e isso visa intervenção na política de segurança 

pública local, que goza de autonomia relativa para com seus conflitos internos que não ofereçam 

ameaça real para a integridade nacional109. 

 Nas palavras de Fachin, irão existir danos da referida intervenção e “os enormes riscos 

para a estabilidade do pacto federativo são ainda acrescidos das circunstâncias materiais da 

ação, isto é, o exercício dos poderes inerentes à segurança pública e o possível uso da violência”. 

Ainda ressalta que no presente quadro de pandemia, o uso dessas forças sem rígidos critérios 

restritivos inviabiliza esforços necessários em outros casos de real relevância. 

 Os métodos escusos e túrbidos do Governo Federal só reiteram suas prioridades com os 

latifundiários. Tal conduta embaralhada tem, no cerne, a reintegração de posse para esses 

mesmos latifundiários que administravam essas terras tão precariamente que se encontrava em 

condição legitima para a aplicação da Reforma Agrária. 

 Já citado anteriormente, o Secretário Especial dos Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia, 

foi pessoalmente nesse assentamento, junto com a centena de soldados para que, na Escola 

Estadual do Campo Anderson França, pudesse arrancar uma bandeira do MST do solo com a 

tal centena cenograficamente ao fundo. De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Sem 

 
108 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA/GABINETE DO MINISTRO. Portaria Nº 493, de 

1º de Setembro de 2020. Brasília, 01 jul. 2020. 
109 STF, Imprensa. Ministro determina retirada da Força Nacional de dois municípios baianos. 2020. 

Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=451948&ori=1. Acesso em: 

14 nov. 2020. 
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Terra, existia a pressão por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) de vistoriar o assentamento por ameaças de invasão externa110. 

 A tentativa do executivo federal, ao se valer de seus braços ministeriais e autárquicos 

para endossar uma usurpação de competência, exalta a lógica do conflito. Essa ação causa 

medo, desestabilização e danos estruturais concomitantes a uma autopromoção política que 

fortalece os laços corporativos com o oligopólio fundiário111. 

 Sigmund Freud argumenta, em carta para Einstein, que a pretensão do conflito é 

infringir prejuízos e causar paralisia às forças adversárias, a fim de forçar o abandono das 

mesmas de sua reinvindicação ou oposição. A violência como método de conflito cumpre o 

papel de eliminação permanente e exemplar, quando consumada. Essa consumação se 

caracteriza na morte ou na subjugação. Esse quadro inflama um sentimento de vingança, que é 

utilizado como propaganda contra quem o sente por parte do agressor. A saída a ser buscada é 

a união, pois ela produz um poder real que constitui oposição à violência, o poder 

comunitário112. 

 Aborda que a manutenção permanente, estável e duradoura do poder comunitário é a 

chave para obtenção de uma nova realidade descolada de um eterno revanchismo. A coesão 

comunitária proporciona a superação da violência, um esforço constante para definir 

igualitariamente o Direito. Mas, enquanto coexistimos numa sociedade presa na lógica das 

classes dominantes, o destino será sempre revoltoso, violento e de guerra civil. 

 Com essa demonstração de força, a ideia era produzir uma violência disciplinar, como 

um alerta sobre os interesses verdadeiramente protegidos pelo Estado. A subjugação 

protagonizada para com os assentados vem com o claro intuito de desmobilização, e, ao analisar 

o escrito freudiano, também se torna clara qual a reação a ser tomada pela coletividade, que é 

o reforço da união comunitária. 

 Observem a similitude metodológica da posição do poder, hoje, com nossa tradição 

repressiva e totalitária. São condutas indissociáveis, com raízes profundas e entrelaçadas. Marx 

 
110 BAHIA, Coletivo de Comunicação do Mst na. MST, MPF e INCRA se reúnem sobre uso da Força Nacional 

no Extremo Sul baiano. 2020. Disponível em: https://mst.org.br/2020/09/24/mst-mpf-e-incra-se-reunem-sobre-

uso-da-forca-nacional-no-extremo-sul-baiano/. Acesso em: 14 nov. 2020. 
111 Ibid. 
112 FREUD, Sigmund. Cultura, sociedade, religião: O Mal Estar na Cultura e outros escritos. Belo Horizonte: 
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parte da máxima de que a história da sociedade é a história das lutas de classes113, e a construção 

da luta do MST pela democratização fundiária marca de forma aguda esse conceito na história 

da sociedade brasileira. 

 Durante o curso da construção nacional, o sistema sempre manteve seu braço mais forte 

e seu tesouro mais seguro sendo a concentração de terras. Ao longo desta obra, fez-se claro o 

apetite insaciável de consumo predatório dos recursos dessas terras e de seu cercamento 

excludente por parte do modelo colonizador de ocupação. A sustentação primária do poder do 

capital brasileiro, da forma que é se dá pela intocabilidade do latifúndio monocultor, que toma 

dimensões territoriais inconciliáveis. 

 Na era colonial de fato, esse propósito extrativista se mostrava claro. A modernização 

política e tecnológica fez com que as rusgas rurais saíssem do holofote para dar espaço à 

sociedade industrial urbana, e uma névoa veio ofuscando o ator majoritário na economia 

nacional. Contudo, a insustentabilidade, como conceito semântico, prevê o colapso inerente 

deste conceito aplicado na prática. Os ciclos econômicos nessa dinâmica de acumulação 

desenfreada têm sempre na crise seu destino. 

 A face financeira e monetária das recessões capitalistas são sintomas, consequências da 

verdadeira crise de desigualdade social e desequilíbrio na detenção dos meios. As convulsões 

sociais graves provocadas por tais crises são percebidas pelos capitalistas como uma solução 

momentânea que desmobiliza a integralidade dos movimentos oposicionistas e reivindicatórios. 

Isso mantém o interesse privado capaz de retomar ao auge após a depressão114.  

 O MST, dispondo da capacidade de resiliência, solidificando seu método pedagógico 

em sua estrutura, trabalhando de fato a terra trazendo formas modernas e eficientes de produção 

agrícola, não se acovardando em conflitos diretos quando necessário, prova para o povo que a 

união coletiva é capaz de solidificar força política que traga a solidariedade orgânica para a 

garantia constitucional de dignidade humana. 

 O questionamento do acúmulo indecente do capital traz à tona a insustentabilidade desse 

modelo, e soergue proposições de caminhos para a dignidade coletiva, parte pela distribuição 

 
113 LOSURDO, Domenico. A Luta de Classes: uma história política e filosófica. São Paulo: Boitempo Editorial, 

2015. 
114 MARX, Karl. O Capital, Livro II: crítica da economia política. o processo de circulação do capital. São 

Paulo: Boitempo, 2014. 
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popular da riqueza. Esse objetivo é buscado pela luta popular, pois a percepção das faltas é mais 

nítida para quem sofre a escassez. O elemento de coesão nacional é o povo, e a atuação política 

brasileira dá essa posição ao capital. Essa inversão grave de valores torna a sedição popular 

necessária. 

 A Constituição Federal elenca competências e obrigações que visam garantir a 

moralidade dos atos públicos, e estas amparam a indignação com a realidade narrada. O 

compromisso presidencial e vice-presidencial cobrado no art. 78/CF objetiva a observância das 

leis, a promoção do bem geral do povo brasileiro, sustentação da união, da integridade e da 

independência do Brasil. Parte fundamental do bem geral do povo brasileiro é o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, como impõe o art. 225/CF. O Poder Público se obriga à coletividade atual e do futuro 

em sua defesa e preservação. 

 A inversão de valores aventada a pouco fica clara ao sobrepô-la com o parágrafo único 

do art. 1° da Constituição, que condiciona a legitimidade dos representantes eleitos a 

fundamentarem seus atos e cargo à vontade popular soberana emanada. Como ninguém pode 

atentar contra seus próprios direitos, nem o povo pode, e as garantias e direitos regem a vontade 

popular na construção do Estado. Por conseguinte, é insustentável manter a legitimidade do 

poder estabelecido se ele vende nossa soberania a interesses oligárquicos. 

 Como narrado no caso da tentativa de reintegração de posse, as partes não dispunham 

de paridade de armas para defender seus pontos. Essa garantia processual que foi esquecida 

pelo Estado deu espaço a uma conduta ilegal, que é a desproporcionalidade. O governo 

brasileiro usurpou competência do poder estadual para enviar a Força Nacional para 

arregimentar no combate à democratização fundiária. Valeram-se, na condição repressiva 

estatal, de uma conduta que é condenada e tipificada no ordenamento jurídico que sustenta as 

instituições desse Estado115.  

 A decisão judicial que ampara essa conduta rasga a norma processual do art. 8° do CPC, 

já que não reconhece e respeita os fins sociais e as exigências do bem comum. Nem resguarda 

e nem promove a dignidade da pessoa humana, visto que o alvo da repressão é justamente o 

motor social da busca e expansão dessa dignidade.  

 
115 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito 

penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002. 



48 

 

 

 

 A convocação da Força Nacional por iniciativa do Executivo Federal usurpa 

frontalmente a soberania da mesma. Essa Força, de jurisdição estadual, é um coletivo militar 

interestadual para reforços pontuais em circunstâncias de instabilidades regionais que tem nos 

Executivos Estaduais a competência de resolução. Essa convocação não deveria ao menos ter 

existido, vista a incompetência federal nessa questão. 

 O Estado rasga as leis em detrimento da oligarquia fundiária. Quem tem 

responsabilidade de garantir a evolução social coletiva do povo brasileiro protagoniza os 

maiores prejuízos a esse objetivo. A manutenção do poder na mão deste oligopólio corrobora a 

existência dos grilhões colonialistas presos em nossos pés. A mudança estrutural, que deve ser 

capitaneada pela Reforma Agrária, luta maior do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, é 

imperativa se quisermos enquanto povo alcançar o futuro que historicamente nos é prometido. 

 A cada momento da história do Brasil, foi esperado pelo seu povo o livramento dos 

algozes predatórios. Há 521 anos lutamos, pensamos, planejamos e nos doamos de peito aberto 

para garantir a dignidade popular. Uma produção acadêmica não tem a capacidade inerente de 

revolucionar a realidade, mas agrega, como função, inspirar os braços e mentes daqueles que a 

detém. 

 O labor só detém o poder evolutivo quando produzido pelo trabalhador, para a 

coletividade, contribuindo para a soberania popular. As lutas no campo, ocorridas durante 

séculos na nossa terra, expõe a coragem de um povo que quer dignidade e se dispõe a lutar e 

trabalhar por ela. Hoje também devemos ter coragem de lutar e de ajudar nossos compatriotas 

na luta, assim o Brasil tem a chance de se encontrar com a realidade brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Na pesquisa em tela, a qual está longe de se esgotar em si mesma, foi possível fazer 

algumas abordagens gerais acerca do tema proposto.  

O Brasil, país continental, tem sua história turbulenta e conflituosa. Desde os primórdios 

da colonização, a sustentação do regime vigente é envolta por métodos precários e repressões 

desmedidas. 

 Seja a ganância pela madeira, pelo açúcar, pelo ouro, pelo café ou pelo aço, a conduta 

sistemática parte da exclusão da massa popular a fim de garantir a concentração de capital 

intocável. As vias jurídicas e políticas impostas pelo oligopólio fundiário moldaram as 

instituições do Brasil moderno, e elas acabam por protagonizar retrocessos incompatíveis com 

o espírito da era que vivemos. 

 Foram demonstradas a existência e as repercussões deste oligopólio fundiário, que 

rasteja na linha do tempo brasileira desde seus primeiros capitães até os atuais grileiros da 

Amazônia. Este objetivo visava publicitar a longevidade insustentável das estruturas 

definidoras de padrões coloniais e extrativistas, que tanto nos atrasa na busca de dignidade 

coletiva plena. 

 Tal qual o instituto da posse-trabalho, o desenvolvimento acadêmico nacional tenta 

ofertar saídas concretas para a crise contínua que vivemos, mas as investidas do poder 

estabelecido frustram fortemente qualquer avanço. 

 Todas as estatísticas que tentam entender o Brasil escancaram o abismo social entre 

povo e elite, e podemos constatar isso de forma sintomática ao analisar o quadro da eleição 

geral de 2018, que capitaneou diversos ataques e intimidações, tendo inúmeras elencadas ao 

decorrer da obra. 

 O caráter de permanência de políticas públicas deve ser respeitado de forma concreta. 

Uma previsão constitucional não pode se encontrar a deriva tal qual a Reforma Agrária se 

encontra. O futuro do país passa pela solidificação de suas bases e não é cabível estas serem 

vilipendiadas.  

 Revisitar a prática do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em sua luta é uma 

demonstração das vias possíveis e praticáveis para evoluir o Brasil como um todo, não apenas 
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no meio rural, até porque os problemas brasileiros são objetivamente correlacionados aos 

problemas fundiários. 

 O esgotamento completo de alternativas para alcançar o futuro do país traz à tona a 

necessidade latente de ser efetivada uma Reforma Agrária justa, protagonizada e celebrada 

pelos movimentos de democratização das terras que há séculos são massacrados em nome da 

conservação de valores que não amparam, nem nunca ampararam, a realidade nacional.  

 Casos e tragédias não faltam para embasarmos a reivindicação coletiva da 

democratização da terra e a destituição do oligopólio fundiário do poder real. Viver em pleno 

século XXI com as sombras da censura e da repressão é inviável para a nação, e o objetivo 

social deste estudo, ao compilar tudo acima apresentado, é o de desnudar as raízes da nossa 

história e oferecer dentro das vias jurídicas as possibilidades de reformar tais raízes.  
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