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RESUMO 

 
 
 
 
CABRAL, Rodolfo de Carvalho. Direito à terra e trabalho: o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra e a crítica da estrutura fundiária brasileira. 207 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito - Centro de Ciências Jurídicas / FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 
 
 
Esta pesquisa pretende, além de dissertar sobre recentes contornos do direito à terra, propor 
novos paradigmas para a matéria a partir da compreensão da sua relação com o trabalho e não 
mais da sua vinculação com a propriedade individual. Para tanto, faz-se uma avaliação das 
insuficiências da função social da propriedade, na medida em que este princípio não tem o 
condão de quebrar o modelo proprietário, limitando-se a dar-lhe um outro formato.Tomou-se 
como ponto de partida para tal proposta, a análise da atuação política do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Com base em uma avaliação histórica, a propriedade 
- em suas diversas formas e fundamentos - foi identificada como um dos alicerces do modo 
capitalista de produção. A partir desse entendimento, parte-se para o estudo da propriedade 
específica da terra, no qual é feito  um resgate da formação da estrutura fundiária brasileira, 
até chegar à problemática da questão agrária. Essa problemática é identificada como 
decorrente da significativa concentração de terras, que por sua vez, é também 
responsável pelo quadro de exclusão e conflitos no meio rural. Apresentados estes elementos, 
é feita uma análise da atuação dos movimentos sociais na contestação do modelo agrário 
brasileiro. Para dar suporte a esta pesquisa, foram estudados autores do direito, da sociologia e 
da economia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Propriedade. Função social. MST. Direito à terra. 



9
 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 
CABRAL, Rodolfo de Carvalho. Right to land and work: the Movement of Landless Rural 
Workers and criticism of the Brazilian agrarian structure. 207 f. Master Thesis (Master os 
Law) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 
 
 
This research intends not only to dissert about the current framework of the right to land, but 
it intends to suggest as well new paradigms to this subject, based on the comprehension of its 
relation with work and not with individual property anymore. In order to achieve these 
objectives, it is necessary to evaluate the insufficiencies of the social purpose of property, 
considering the fact that such a principle can not break the property model, but it can only 
change its format. The analysis of the political action of the Landless Movement (MST, in 
Portuguese) was the starting point for this research. Based on a historical analysis, property – 
with its forms and fundaments – was identified as the pillar of the capitalist system of 
production. Then, it is possible to analyze the specific case of land property in studying both 
the Brazilian land structure and the agrarian question, which is a consequence of a substantial 
land concentration. This very concentration is responsible for exclusion and conflicts in the 
rural areas. After presenting those features, this study analyzes the role of social movements 
in questioning the agrarian model in Brazil. Authors of law, sociology and economics were 
used to support this research. The Marxian theory and its concepts of structure and 
superstructure were added to the theoric referential. This theory is used also to analyze the 
Landless Movement (MST) actions in many areas - such as ideological, legal and cultural - 
and its potentiality in overcoming the current property model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Property. Social Purpose of Property. Landless Movement. Right to Land. 
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INTRODUÇÃO 

  

A questão agrária é um dos principais problemas sociais do Brasil. Séculos de políticas 

voltadas para a classe dominante agrária criaram uma estrutura fundiária excludente, tornando 

o Brasil um dos países de maior concentração da terra no mundo. 

A estrutura da propriedade da terra no país começou a se desenhar desde o período 

colonial, com o instituto das sesmarias, pelo qual eram concedidos grandes lotes de terras para 

alguns privilegiados a colonizarem. A Lei de Terras de 1850 veio institucionalizar a 

propriedade privada da terra, regulamentando a propriedade de quem já a detinha de fato – 

uma pequena parcela da população. Desde então, as constituições nacionais trataram de 

garantir tal direito, legitimando a formação dos grandes latifúndios por todo o país. A partir da 

década de 1970, começou a ser implantado no país um processo de modernização capitalista 

da agricultura, modelo que José Graziano da Silva batizou de “modernização dolorosa”, por 

fomentar o desenvolvimento apenas das grandes indústrias, aumentando ainda mais a 

concentração fundiária. Tal modelo se traduz hoje no agronegócio, que se baseia na 

monocultura de poucos produtos, e no domínio da produção pelas grandes empresas 

transnacionais.  

A concentração da terra gerou um quadro de profunda exclusão no campo. No Brasil, 

nunca se realizou uma reforma agrária, nem nos moldes clássicos, com caráter distributivo de 

terras, como na maioria dos países capitalistas desenvolvidos. Nunca houve preocupação em 

se aliar o desenvolvimento econômico com a melhoria de vida da população mais pobre. O 

processo de desenvolvimento do capitalismo se deu apenas em benefício de uns poucos 

privilegiados. 

Tal processo fez surgir uma classe camponesa organizada, que durante vários períodos 

históricos travou importantes embates políticos com a classe latifundiária, tendo como objeto 
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o acesso à terra. Do acúmulo desses movimentos foi engendrado o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra – o MST – que, desde o início da década de 1980, 

configurou-se como o principal movimento social de luta pela terra do país.  O MST tem hoje 

uma estrutura nacional, e articula suas ações na maioria dos estados da federação. Sua atuação 

tem o condão de manter a reforma agrária na pauta política do país, aliando à esta pauta a 

reivindicação de um outro modelo de desenvolvimento, de uma outra matriz produtiva, mais 

justa socialmente. 

 As ações do MST chamam a atenção da opinião pública para a questão agrária, por 

explicitarem a existência de um problema social no campo, decorrente do modelo de 

produção excludente implementado. Estas ações deixam claro para a sociedade que há um 

grande contingente de famílias camponesas sem terras para trabalharem, enquanto há milhares 

de latifúndios, terras que não cumprem com a sua função social.  

A reação dos proprietários às ocupações de terras pelos movimentos sociais gera um 

quadro de constante violência no campo, ocasionando, por vezes, mortes de dezenas de 

trabalhadores rurais todos os anos, conflito favorecido pela impunidade ainda que paira sobre 

tais atos.  

 O ordenamento jurídico brasileiro é claro na previsão da função social da propriedade, 

prevista nos direitos fundamentais (CF, art. 5ª, XXIII), integrando a própria estrutura da 

propriedade. O artigo 186 da Constituição prevê ainda os parâmetros para se auferir se uma 

propriedade rural cumpre ou não a sua função social. Em caso de desatendimento de tais 

preceitos, o art. 184 da Carta Magna impõe a desapropriação do imóvel para fins de reforma 

agrária. No entanto, segundo o art. 185, II, o imóvel produtivo não será passível de 

desapropriação, reduzindo a análise da função social à produtividade da terra – cujos índices 

para análise datam da década de 1970. E tal impasse, aliado à inércia dos sucessivos governos 
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na implementação de um programa de reforma agrária, mantém a estrutura fundiária brasileira 

inalterada. 

 O presente trabalho visa a analisar a atuação política do MST na luta por reforma 

agrária, em suas duas vertentes: a disputa institucional, mediante ações judiciais por 

desapropriação de terras que não cumprem a sua função social; e a disputa estrutural, com a 

construção de um outro sentido de relação das pessoas com a terra, que não o da propriedade 

individual. O trabalho está dividido em cinco capítulos: 

 No primeiro capítulo faz-se uma análise do instituto da propriedade; seus 

fundamentos, seu histórico, sua problemática. A importância da propriedade privada como 

fundamento da sociedade burguesa. No segundo capítulo foi feito um estudo sobre a 

formação da estrutura latifundiária brasileira. A formação da propriedade da terra no país 

desde os primeiros tempos, verificando que ainda vigoram elementos do período colonial nas 

relações sociais no campo. No terceiro capítulo analisa-se a atuação dos movimentos sociais 

de luta pela reforma agrária, desde as primeiras ações até a articulação do MST, e como se dá 

a pauta da reforma agrária nos dias atuais. 

 Nos dois últimos capítulos, analisa-se a disputa em torno da efetividade da função 

social da propriedade, e os novos sentidos para a relação das pessoas com a terra, 

desvinculando-se da relação proprietária. O debate em torno da função social é colocado 

como estratégico, como uma disputa de hegemonia em torno da questão da terra a partir do 

aparelho do Estado, o sistema judiciário. Ao passo em que o movimento social provoca o 

judiciário a se manifestar sobre a reforma agrária, o posicionamento adotado pode servir para 

certos avanços práticos – a conquista efetiva de assentamentos – ou para explicitar o caráter 

classista da instituição, com as diversas liminares de despejos sem a consideração do mérito 

das ocupações, bem como com a criminalização dos militantes dos movimentos. 
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 A luta pela efetivação da função social se situa no âmbito da superestrutura. Na teoria 

marxiana, a estrutura seria a base econômica, a unidade das forças produtivas e das relações 

de produção, e a superestrutura as relações políticas e ideológicas, no plano das idéias. Nas 

relações sociais há uma relação recíproca entre a estrutura material e a superestrutura 

ideológica.  

 A disputa estrutural em torno da reforma agrária diz respeito à construção de uma 

outra relação das pessoas com a terra, uma relação baseada no trabalho, e não na propriedade 

privada, à construção de outras formas de apropriação do solo que não propriedade 

individual. 

 O presente trabalho foi elaborado na ótica de um pesquisador-militante. A análise do 

objeto da pesquisa foi feita a partir de uma vivência, de um acompanhamento do dia-a-dia da 

luta pela terra no Brasil.  

 A análise de pesquisador-militante foi centrada na perspectiva colocada pelo professor 

Bernardo Mançano Fernandes, segundo o qual “para o pesquisador-militante a ciência tem 

como significado a perspectiva da transformação das realidades estudadas, bem como da 

sociedade”.1 Tendo em vista o quadro de exclusão e violência no campo brasileiro, tenta-se 

dar uma contribuição ao debate da relação do direito e dos movimentos sociais com a questão 

agrária. 

 Deste modo, logo se esclarece que o presente trabalho não se funda na suposta 

imparcialidade do pesquisador. Suposta porque não se considera possível a imparcialidade, 

nem do pesquisador, nem do juiz, nem da mídia, nem de qualquer sujeito em qualquer função. 

Toda pessoa carrega consigo uma carga de valores e de experiências que norteiam suas 

opiniões e ações. A objetividade é aqui compreendida no rigor metodológico, na honestidade 

da metodologia de pesquisa adotada. 

                                                 
1 FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão agrária, pesquisa e MST. São Paulo: Cortez, 2001. P. 17. 



16
 

 Faz-se uma análise política da questão agrária no Brasil, pelo entendimento de que não 

se separa a ciência da política. No dizer de Hannah Arendt, “política é liberdade” 2, e a 

liberdade é essencial para a realização da pesquisa. 

Por se tratar nesta pesquisa de um tema predominantemente teórico/conceitual o 

desenvolvimento desta investigação se deu por meio de levantamento bibliográfico no qual 

foram revisados textos (artigos, entrevistas, dissertações, teses, leis e documentos) das mais 

diferentes áreas, que pudessem direta ou indiretamente contribuir com o enriquecimento do 

presente trabalho. Para realizar a seleção dos textos analisados, partiu-se da concepção 

segundo a qual o objeto não pode ser isolado do processo histórico que lhe deu origem, 

estando ele inserido dentro de um todo mais abrangente que não pode deixar de ser analisado 

estruturalmente.  Também não foi deixada de lado uma análise empírica, com entrevistas com 

lideranças políticas do movimento e operadores jurídicos defensores da reforma agrária, 

participação em eventos de discussão sobre a temática, dentre outras atividades.  

A opção por uma análise mais estrutural do que conjuntural revela também uma 

preocupação com uma fundamentação que não caia nas armadilhas das análises imediatistas e 

superficiais facilmente encontradas. Estas nossas buscas nos aproximam do método 

Materialista, Histórico e Dialético, presente nas obras de Karl Marx e Friedrich Engels. Tal 

método é chamado materialista, porque parte da realidade material do objeto; histórico, 

porque leva em conta o movimento histórico onde o objeto está inserido sincrônica e 

diacronicamente; e dialético, porque parte do pressuposto de que nem a natureza nem a 

sociedade são fixas, estanques, mas estão em constante movimento dialético (daí a 

necessidade do uso das categorias dialéticas: o todo e a parte, o particular e o universal, a 

aparência e a essência; o passado e o presente).3  

                                                 
2 ARENDT, Hannah. O que é política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. P. 38. 
3 CASIMIRO, Ana Palmira Bittencourt Santos. A atualidade do materialismo histórico e dialético. Revista 
Científica Tecitura. Vol. 01, P. 1-10, 2006. Disponível em 
http://tecitura.jts.br/include/getdoc.php?id=77&article=39&mode=pdf.   Acesso em 20/12/2007. P. 02. 
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Desta forma, no decorrer desta pesquisa estarão presentes os contextos materiais, 

históricos e sociais nos quais o referido objeto está inserido. 
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Capítulo 1: A propriedade e seus fundamentos 

 

Sumário: 1. A problemática da propriedade. 2. Desenvolvimento histórico. 2.1. Propriedade 

no direito romano; 2.2. A propriedade feudal; 2.3. A propriedade individual burguesa. 3. 

Natureza e fundamentos da propriedade. 

 

1. A problemática da propriedade. 

 

 O estudo da propriedade é um elemento central para uma análise conjuntural de 

determinada realidade social. A partir da modernidade, o patrimonialismo foi colocado como 

base da sociedade ocidental. A sociedade burguesa foi estruturada a partir da propriedade. As 

relações mais pessoais – como a família – fundamentam-se estruturalmente em relações 

patrimoniais.  

A sociedade moderna ocidental foi criada tendo como base um modelo social 

fundamentado na propriedade privada individual, modelo colocado como o único possível, o 

formato mais acabado de apropriação dos bens. Tal concepção é inculcada dia-a-dia por todo 

um sistema social ideológico fundado para legitimá-la e conservá-la. 

 
A propriedade privada, refletindo a forma econômica e política dos povos, é 
uma instituição jurídica da mais alta relevância que, encarada em outras 
perspectivas, cobra maior significação ainda, como a divisão do mundo em 
dois campos ideológicos antagônicos: de um lado, os países que admitem a 
propriedade privada, do outro, os que a aboliram, socializando-a.4 

 

 Luiz Edson Fachin ressalta a importância da propriedade privada e sua relação com o 

ordenamento jurídico de determinada época, afirmando que “a história do direito é, em boa 

medida, a história da garantia da propriedade.” 5 As sociedades se estruturam sobre a forma 

                                                 
4 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Direito Político. Rio de Janeiro: Forense, 1978. P. 108. 
5 FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil . Rio de Janeiro: Renovar, 2000. P. 71. 
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como se legitimam as relações de apropriação dos bens. A propriedade baseia todo um 

sistema de relações sociais. 

Para uma análise dos conceitos e fundamentos da propriedade privada, são necessários 

uma série de cuidados metodológicos, ou “riscos culturais”, nos dizeres do jurista italiano 

Paolo Grossi. O primeiro desses cuidados é a atenção ao condicionamento monocultural da 

propriedade.6 O termo “propriedade” carrega em si toda uma carga de significação limitada a 

uma determinada concepção individualista e potestativa da relação das pessoas com os bens, a 

uma determinada forma de apropriação dos bens, que parte de um sujeito proprietário e do seu 

poder exclusivo e soberano sobre as coisas. 

 A propriedade individual moderna não é a única forma de apropriação dos bens 

presente na história, mas sim um modelo criado para dar sustentação a um novo período 

histórico. Grossi pontua que “a propriedade deve ser apenas um artifício verbal para indicar a 

solução histórica que um ordenamento dá ao problema do vínculo jurídico mais intenso entre 

um sujeito e um bem.” 7  

 Desta primeira noção decorre o segundo ponto a que deve estar atento o estudioso do 

direito de propriedade, qual seja o “risco de absolutização da idéia de propriedade nos moldes 

em que foi pensada na modernidade, sedimentada pelas bases do individualismo proprietário.” 

8 Não se tratar da concepção moderna da propriedade como uma evolução linear, natural, 

necessária, de um conceito. Nesse viés, a propriedade acaba por ser entendida como uma 

construção praticamente imutável e estática, o que implica em eliminar a historicidade própria 

do conceito. 

                                                 
6 STAUT JR., Sérgio Said. Cuidados metodológicos no estudo da história do direito de propriedade. Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, n.42, 2005. P.160. 
7 “A proprietà deve essere soltanto un artifizio verbale per indicare la soluzione storica che um ordinamento dà al 
problema del legame giuridico più intenso fra um soggeto e um bene.” GROSSI, Paolo. Il dominio e le cose: 
percezione medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992. P. 605 / 606. 
8 STAUT JR., Sérgio Said. Op. Cit. P. 162. 
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 Cumpre observar, pois, a profunda relação entre a propriedade e a história. O direito 

de propriedade é um produto histórico, fruto do desenvolvimento humano, forjado de acordo 

com um determinado momento político-social. A propriedade privada não é algo atemporal, 

neutro, mas uma invenção moderna, uma criação ideológica do liberalismo. Neste sentido, 

afirma Staut Jr. que entender a propriedade na sua profunda historicidade tem a função de 

dessacralizar, relativizar o moderno direito “natural” de propriedade e compreender que 

“aquela” concepção de propriedade corresponde a “uma” forma de propriedade e não “a” 

única maneira de entender e regular juridicamente a relação entre as pessoas e as coisas.9 

 Longe de ser algo dado, natural, a propriedade privada é uma construção histórica, 

produto de uma determinada forma de organização humana. O que acontece é que a 

concepção individualista e potestativa de propriedade é absolutizada e imunizada de qualquer 

reflexão crítica. “A forte propaganda revolucionária burguesa conseguiu naturalizar o que em 

realidade é histórico.” 10 

 Vale destacar, ainda, a importância da análise do direito de propriedade em sua 

dimensão real, em suas conseqüências sociais, para além da análise formalista que reduz o 

estudo da propriedade à lei, aos códigos, retirando-o do espaço cultural da sociedade. 

 A partir de tais elementos, far-se-á uma análise da propriedade em sua construção 

histórica, em suas diversas formas até chegar ao modelo vigente – a propriedade individual 

burguesa, e também um estudo dos fundamentos da propriedade em diversas correntes 

teóricas, para além do monismo jurídico que reduz a propriedade a um só modelo, a uma só 

teoria. 

 

 

 

                                                 
9 STAUT JR., Sérgio Said. Op. Cit.. P. 159. 
10 Idem. P. 163. 
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2. Desenvolvimento histórico.  

 

 No sentido formal, o direito de propriedade inicia-se em Roma, mas na antiguidade já 

se tem notícias de formas de apropriação dos bens. Nas sociedades primitivas, a partir de certo 

período do desenvolvimento humano, passou a existir a propriedade individual dos objetos de 

uso pessoal. Até então terra pertencia a toda a coletividade, aos membros da mesma tribo, da 

família, não havendo a noção de senhoria. Uma vez que viviam de atividades extrativistas, 

além do modo de vida nômade, a apropriação do solo era algo pouco relevante. 

 Paulatinamente, a utilização da mesma terra pelo mesmo povo, pela mesma tribo e 

pela mesma família passa a ligar as pessoas à terra que usam, surgindo daí, primeiramente, a 

concepção de propriedade coletiva. A necessidade inicial da propriedade nasce a partir do 

momento em que os indivíduos não podem mais pensar em viver apenas do extrativismo. 

Tem-se, pois, que a forma mais antiga de propriedade é a coletiva, em que diversos membros 

de uma comunidade tinham direito temporário de uso e de gozo sobre os diversos tipos de 

bens, direito este marcado pela intransmissibilidade.11 Não havia ainda a noção de indivíduo, 

sendo a comunidade a verdadeira unidade social. 

Sobre a propriedade neste período, afirma Sandra Vial que a fonte da propriedade da 

terra estava vinculada, em sua gênese, à idéia de trabalho. “Não havia ainda o instituto da 

propriedade, mas uma delimitação subjetiva de espaço que poderia ser ocupado para recolher 

o que a natureza oferecia.” 12 

                                                 
11 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A propriedade como relação jurídica complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. P. 13. 
12 VIAL, Sandra Regina Martins Propriedade da terra. Análise sociojurídica. Porto Alegre: Livraria do 
advogado, 2003. P. 63. 
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 A transição da propriedade coletiva para a propriedade individual está ligada, 

geralmente, ao progresso civil dos povos antigos e à conversão da comunidade do tipo 

gentílico à comunidade política territorial, com a tendência estatal em privilegiar indivíduos 

singulares.13 

 Sobre este processo, merece destaque a clássica obra de Friedrich Engels, “A origem 

da família da propriedade privada e do estado” (1884), que traça um perfil da família nos 

períodos da pré-história, até chegar à família monogâmica característica da civilização, 

caracterizando tal evolução sempre em correlação com o desenvolvimento dos meios de 

produção. 

Para analisar esta relação, Engels parte da concepção materialista, segundo a qual a 

produção e reprodução da vida imediata (tanto dos meios de existência quanto do homem 

mesmo) são fatores decisivos da história. Assume como ponto de partida o pressuposto de que 

“a ordem social em que vivem os homens de determinada época ou determinado país está 

condicionada por essas duas espécies de produção: pelo grau de desenvolvimento do trabalho, 

de um lado, e da família, de outro.” 14 Temos, pois, uma relação recíproca, dialética, entre a 

família e os meios de produção, a estabelecer o estágio que vive determinada sociedade. 

 Baseado nos estudos de Lewis H. Morgan15 sobre os laços de parentesco entre as 

tribos indígenas então localizadas no Estado de Nova York, reconhece neles o princípio 

materialista, que é o fundamento da compreensão de que as fases do desenvolvimento da 

humanidade coincidem com a ampliação das fontes de existência.  

 Segundo Engels, o primeiro estágio evolutivo da humanidade é o Estado Selvagem, 

período em que predomina a apropriação de produtos da natureza, prontos para serem 

                                                 
13 MARTIGNETTI, Giuliano. Propriedade. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. (coords.). Dicionário de política. Brasília: UNB, 1995. P. 1030. 
14 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1978. P. 02. 
15 Ancient Society, or Researches in the lines of Homan Progress from Savagery through Barbarism to 
Civilization (1877). 
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utilizados, sendo as produções artificiais do homem destinadas a facilitar essa apropriação. 

Tal período é marcado pelo extrativismo, não havendo relação das pessoas com a terra. O 

período posterior é a Barbárie, no qual aparecem a criação de gado e a agricultura, com o 

início do incremento da produção, a partir da natureza, pelo trabalho humano. Neste período 

já começa a se verificar a criação de riquezas pelas gens, fundamentada na economia 

doméstica de modo comunista, sendo a propriedade comum, fruto do trabalho pessoal e 

coletivo. Por fim, chegou-se à Civilização, período que se inicia com a fundição do minério 

de ferro e a invenção da escrita alfabética, em que o homem amplia e complexifica a 

elaboração dos produtos naturais, período da indústria propriamente dita e da arte.16 

 A divisão social do trabalho, umas das bases do desenvolvimento da 

propriedade privada, na teoria marxiana, inicia-se no seio da própria família. A divisão do 

trabalho, no início, nada mais era que “a divisão do trabalho no ato sexual e, em seguida, 

divisão do trabalho que, em consequência de disposições naturais, necessidades, casualidades 

etc. desenvolve-se por si própria.” 17 A tal assertiva, datada de 1848, Engels vem acrescentar, 

em 1884: 

O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o 
desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher na monogamia; e a 
primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo 
masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo 
tempo, iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele 
período, que dura até nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente 
um retrocesso relativo, e o bem-estar e o desenvolvimento de uns se 
verificam às custas da dor e da repressão de outros. É a forma celular da 
sociedade civilizada, na qual já podemos estudar a natureza das contradições 
e dos antagonismos que atingem seu pleno desenvolvimento nessa 
sociedade. 18 
 
 

 Engels identifica nessa evolução de períodos históricos três fases de desenvolvimento 

da divisão social do trabalho. A apropriação individual da terra e dos animais deu-se com a 

primeira grande divisão social do trabalho, no período da Barbárie, destacando as tribos 

                                                 
16 ENGELS, Friedrich. Op. Cit. P. 22 /28. 
17 MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2007. P. 35. 
18 ENGELS, Friedrich. Op. Cit. P. 70/71. 
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pastoras em relação ao restante da massa dos bárbaros, desenvolvendo-se a partir de então a 

cultura de troca dos excedentes de produção. Uma das conseqüências dessa primeira divisão 

social do trabalho foi a escravidão, que provocou uma cisão da sociedade em duas classes: 

senhores e escravos, exploradores e explorados,19 sendo a escravidão a primeira forma de 

propriedade privada, antes mesmo da apropriação da terra. 

 
A escravatura latente na família, se bem que ainda muito rudimentar, é a 
primeira propriedade, que de resto já aqui corresponde perfeitamente à 
definição dos modernos economistas, segundo a qual ela é o dispor da força 
de trabalho.20 

 

 A segunda divisão social do trabalho deu-se numa fase superior do período da 

Barbárie, com a separação do artesanato da agricultura, o desenvolvimento de novas 

ferramentas e técnicas de produção, aumentando o valor da força de trabalho do ser humano. 

A escravidão, ainda em estado nascente e esporádico na fase anterior, converteu-se em 

elemento básico do sistema social. “Os escravos deixaram de ser meros auxiliares e eram 

levados às dezenas para trabalhar nos campos e nas oficinas.” Engels afirma que, ao se dividir 

a produção nos dois ramos principais – agricultura e ofícios manuais –, surgiu a produção 

diretamente para troca, a produção mercantil, e com ela o comércio, não só no interior e nas 

fronteiras das tribos, mas também por mar.  

No estado de barbárie, a humanidade inaugura a divisão do trabalho e firma o sentido 

da posse e da propriedade. A civilização “consolida e aumenta” todas as divisões já 

existentes, acentuando o contraste entre a cidade e o campo, e acrescenta uma terceira divisão 

do trabalho, “peculiar a ela e de importância primacial, criando uma classe social que não se 

ocupa da produção e sim, exclusivamente, da troca de produto: os comerciantes.” 21 Esse ciclo 

                                                 
19 Idem. P. 179/181. 
20 MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã . P. 36/37. 
21 ENGELS, Friedrich. Op. Cit. P. 186. 
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se encerra com a criação do dinheiro, especialmente do dinheiro-metal, apontado por Engels 

como “a mercadoria por excelência.” 22 

O desenvolvimento da propriedade teve íntima relação com o desenvolvimento da 

família. A monogamia nasceu, segundo Engels, da concentração de riquezas nas mesmas 

mãos, as do homem, e do desejo dele de transmitir essas riquezas aos seus filhos por herança, 

simbolizando, na relação conjugal, a propriedade privada. Foi o triunfo da propriedade 

privada sobre a propriedade comum primitiva. As mutações porque passaram a instituição 

“família” foram preponderantes, pois, para a transição da fase de apropriação coletiva para o 

surgimento da propriedade privada da produção, assim como foram determinantes para o 

surgimento o Estado.  

 
A diferença entre ricos e pobres veio somar-se à diferença entre homens 
livres e escravos; a nova divisão do trabalho acarretou uma nova divisão da 
sociedade em classes. A diferença de riqueza entre os diversos chefes de 
família destruiu as antigas comunidades domésticas comunistas, em toda 
parte onde estas ainda subsistiam; acabou-se o trabalho comum da terra por 
conta daquelas comunidades. A terra cultivada foi distribuída entre 
familiares particulares, a princípio por tempo limitado, depois para sempre; a 
transição à propriedade privada completa foi realizando-se aos poucos, 
paralelamente à passagem do matrimônio sindiásmico à monogamia. A 
família individual principiou a transformar-se na unidade econômica da 
sociedade.23 

 
 

 Verifica-se o papel determinante do desenvolvimento do modo de produção 

agrícola na organização da propriedade privada. A evolução da agricultura fez as pessoas 

criarem laços com a terra cultivada, vínculo este que viria a se traduzir mais adiante na 

propriedade da terra. Segundo Carlos Frederico Marés, a terra e seus frutos passaram a ter 

donos, gerando “um direito exclusivo, acumulativo, individual. Direito tão geral e pleno que 

continha em si o direito de não usar, não produzir”. Completa o professor: 

 
A agricultura fez da terra um espaço privado, os homens, ou melhor, cada 
homem passou a controlar o seu produto e a partir daí se promoveu uma 

                                                 
22 Idem. P. 187. 
23 ENGELS, Friedrich. Op. Cit. P. 184. 
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mudança no comportamento ético, passando o ser humano a se considerar o 
destinatário do Universo, subjugando todos os animais e plantas e, ao final, a 
supremacia de alguns homens sobre todos os outros homens.24 

 
 
 O direito de propriedade coloca-se como a essência do processo civilizatório. 

Contraditoriamente, esse direito “acabou de ser, ele mesmo, fonte de muitos males”, porque 

agrediu profundamente a natureza, modificando-a a ponto de destruí-la; “agrediu também o 

próprio ser humano, porque lhe quebrou a fraternidade, permitindo que a fome e a 

necessidade alheia não lhe tocassem o coração.” 25 

  

2.1. A propriedade no direito romano. 

 

 Um marco posterior no estudo da propriedade é sua disciplina jurídica no direito 

romano. A propriedade ocupou um papel preponderante no ordenamento jurídico e na 

sociedade romana de uma forma geral. A moldura jurídica criada pelos romanos para o 

instituto permeou o pensamento proprietário até a queda do Império e o início da era feudal, 

repercutindo e influenciando no pensamento liberal e na formação da sociedade burguesa. 26 

 A religião tem um papel decisivo na formação da propriedade privada no direito 

romano. Fustel de Coulanges coloca que foi a partir da inamovibilidade dos túmulos 

familiares que passou a haver um vínculo sagrado entre a família e a terra. Para Coulanges, 

quem primeiro garantiu e tutelou a propriedade não foram as leis escritas, mas a religião e os 

costumes. No clássico “A Cidade Antiga”, ele analisa a relação da religião doméstica com a 

família e a propriedade, primordial para o desenvolvimento da propriedade privada na 

sociedade romana: 

                                                 
24 MARÉS, Carlos Frederico A função social da terra. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003. P. 12. 
25 Idem. 
26 MATTOS, Samuel da Silva. Notas sobre a natureza e espécies de propriedades. P. 17. Disponível em: 
http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/notas%20sobre%20a%20natureza.pdf. Acesso em 12/10/2008. 
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E a família, destarte, ficando, por dever e por religião, agrupada ao redor do 
seu altar, fixa-se ao solo tanto como o próprio altar. A cidade de domicílio 
surge naturalmente. A família está vinculada ao altar e este, por sua vez, 
encontra-se fortemente ligado ao solo; estreita relação se estabeleceu, 
portanto, entre o solo e a família. 27 
 
 

 A propriedade romana era o poder jurídico absoluto e exclusivo sobre uma coisa 

corpórea. Justiniano a definia como plena in re plena potestas, ou seja, “o pleno poder sobre a 

coisa”, incluindo o poder de possuir (jus possidendi), usar (jus utendi), fruir (jus fruendi) e 

dispor (jus abutendi).28 No interior do Direito romano a propriedade se ancorava 

juridicamente em três dogmas fundamentais: era um direito absoluto, exclusivo e perpétuo. 29 

Cretella Júnior comenta o caráter absoluto da propriedade a partir dos poderes garantidos aos 

proprietários: os direitos de usar, fruir e abusar. 

 
Jus utendi é o direito de usar a coisa, como, por exemplo, o direito do 
proprietário de construir sobre o seu terreno, o de montar animal de sua 
propriedade, o de utilizar-se dos trabalhos escravos. Jus fruendi é o direito 
de usar não propriamente a coisa, mas o direito de aproveitar os frutos e os 
produtos da coisa. (...) Jus abutendi é o direito que tem o proprietário de 
abusar da coisa, dispondo dela como melhor lhe aprouver, inclusive 
destruindo-a, isto é, alterando-lhe a “substantia rerum” (incendiar casas, 
matas; abater árvores; matar animais ou escravos). 30 

 

 A expressão proprietas surgiu apenas no período bizantino. Inclusive os romanos não 

trataram de definir o direito de propriedade. Tal tarefa coube aos juristas da Idade Média, ao 

analisarem os institutos romanos. Na fase antiga utilizava-se unicamente a expressão 

“domínio”, restrito às coisas materiais, pois não se diferenciava o direito com a coisa sobre a 

qual ele recaía. 31 Havia também uma clara distinção entre a posse e o domínio. Enquanto a 

posse era um poder de fato, ligada ao possuidor, o domínio constituía um poder de direito, 

ligado ao proprietário.  

                                                 
27 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d. P. 53. 
28 SOUZA, Marcos Rogério de. Regime jurídico da propriedade produtiva no direito brasileiro. Franca: 
UNESP, 2007. P. 62. 
29 MOREIRA, Aroldo. A propriedade sob diferentes conceitos. Rio de Janeiro: Forense, 1986. P. 39. 
30 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 1995. P. 173. 
31 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Op. Cit. P. 14. 
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 Na história romana, quatro modalidades de propriedade conviveram: a quiritária, a 

pretoriana, a provincial e a peregrina. No direito pré-clássico, os romanos conheciam apenas a 

propriedade quiritária, que era restrita ao cidadão romano, ou aos latinos ou peregrinos que 

tivessem o ius commercii. Abrangia coisas móveis e imóveis (estas apenas as situadas em solo 

italiano). Estava condicionada ao modo formalista de aquisição, devendo estar sancionada 

pelo ius civile ou ius quiritium, o direito próprio da cidade de Roma. Esse caráter unitário da 

propriedade quiritária influenciaria toda a posterior construção técnico-jurídica do instituto. 32 

No período clássico a propriedade quiritária vai coexistir com as outras três formas de 

propriedade. 

 A propriedade pretoriana, ou bonitária, surge quando a propriedade quiritária mostra-

se rígida demais para as negociações comerciais. O problema residia no fato de que não havia 

proteção ao adquirente de bens, tendo este que esperar pelo prazo do usucapião para ter 

consumada tal aquisição, mesmo já tendo pago o devido preço. A jurisprudência dos pretores 

foi que passou a reconhecê-la, garantindo o domínio sobre a coisa adquirida a quem não podia 

ter a propriedade quiritária. 

 A propriedade provincial era aquela situada nas províncias – mas pertencentes aos 

romanos. Tais propriedades pertenciam ao Estado, mas os particulares exerciam sobre elas um 

tipo de posse que muito se assemelhava ao direito de propriedade, mediante um arrendamento 

pago via tributos. A propriedade peregrina, por fim, era a garantia que os magistrados 

romanos davam à posse aos peregrinos sem o ius commercii (que não podiam ser 

proprietários quiritários) sobre os bens. 

 No período pós-clássico, vai se verificar a unificação das diversas modalidades 

proprietárias, em razão, principalmente, da extensão da cidadania romana a quase todos os 

                                                 
32 MATTOS, Samuel da Silva. Op. Cit. P. 16. 
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habitantes do Império Romano, tornando sem sentido tais distinções, dentre outros fatores. 

Conclui John Gilissen que 

 

 

 
todas estas distinções desaparecem, de resto, progressivamente no Baixo 
Império, tendo sido, portanto, a concepção individualista da propriedade 
quiritária aquela que se estendeu a todo o Império romano e a que os juristas 
da Baixa Idade Média e, sobretudo, dos sécs. XVII e XVIII encontrarão nos 
textos de Direito romano para sobre eles construírem a teoria moderna da 
propriedade individualista. 33 
 
 

 Cumpre destacar que o caráter absoluto da propriedade não impediu a imposição de 

certas limitações ao seu exercício. Loureiro coloca que, na verdade, muitas restrições foram 

aduzidas ao direito de propriedade, paulatinamente, até Justiniano.  Tais limitações iam desde 

deveres de abstenção, “como não erigir construções que liberassem fumo ou deixassem correr 

água para o vizinho”, até o dever positivo de utilizar terras incultas. 34 “Curiosamente, no 

momento em que a instituição da propriedade privada atinge, no campo normativo, sua 

formulação mais coerente e vigorosa, torna-se objeto de maiores restrições e de limitações no 

campo econômico-social.” 35 

 
As mais importantes limitações decorrentes da lei apresentaram-se, no 
Direito Romano, desde o período pré-clássico, e atingiam bens imóveis e 
bens móveis. Quanto aos imóveis, eram impostas por interesses de 
particulares – direitos de vizinhança – e por interesse do Estado. Em face 
dessas limitações, o proprietário deveria abster-se de certos usos da coisa 
(non facere) ou deveria tolerar que outrem dela se utilizasse (pati).36 
 
 

                                                 
33 GILISSEN, John. Introdução histórica ao Direito. Malheiros. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979. 
P. 639. 
34 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Op. Cit. P. 17. 
35 MARTIGNETTI, Giuliano. Op. Cit. P. 1.032. 
36 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; CHINELATO, Silmara Juny de Abreu. Propriedade e 
Posse: uma releitura dos ancestrais institutos. Revista Trimestral de Direito Civil, ano 4, vol.14, abr/jun/2003. P. 
85. 
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 Já no último período do Império Romano, o crescimento dos latifúndios e a o gradual 

enfraquecimento da autoridade estatal fizeram nascer alguns tipos precário de propriedade de 

propriedade, de características pré-feudais.37 

 

 

2.2. A propriedade feudal. 

 

 As invasões bárbaras desencadearam uma série de mudanças que transformaram a 

concepção da propriedade, alterando profundamente os fundamentos do sistema proprietário 

romano, até então vigente. Os povos germânicos tinham um conceito de propriedade distinto 

da concepção romana de propriedade exclusiva. Entendiam-na, pelo contrário, como direito 

de gozo com a coisa, através do instituto da Gewere, tratado por Nelson Nery Júnior:  

 
Instituto do direito germânico distinto da posse (possessio) e desconhecido 
dos romanos, a Gewere era a investidura justa (recht Gewere) que fazia de 
alguém na posse da coisa (de início somente móvel, mas depois imóvel 
também), independentemente da apreensão física (corpus) ou intenção de 
possuir (animus), fazendo com que se criasse uma aparência (presunção) de 
que o investido fosse realmente o possuidor (princípio da publicidade).38 

 

Pontes de Miranda coloca a Gewere como “conjunto de direitos, deveres, pretensões, 

obrigações, ações e exceções derivados do poder fáctico sobre a coisa.” 39 Uma das principais 

mudanças foi a abstração do animus. Tal noção tornou possível o fracionamento em tantas 

relações de gozo possíveis sobre uma coisa, quebrando o caráter exclusivista e unitário da 

propriedade romana.  

A propriedade passou a desempenhar o papel de sinônimo de poder, econômico, social 

e político. Segundo Marcelo Sciorilli, as invasões bárbaras desencadearam uma onda de 

                                                 
37 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Op. Cit. P. 18. 
38 Apud: REZENDE, Astolpho. A posse e sua Proteção. São Paulo: Lejus, 2000. P. 290. 
39 Idem. 



31
 

instabilidade e insegurança, fazendo com que porções de terras fossem transferidas aos 

detentores do poder em troca de proteção e assistência, passando a propriedade a ser um 

privilégio do clero e da nobreza. 

 
 
 
 
 
Os nobres acabaram se tornando soberanos em relação à nesga de terras que 
dominavam, impondo tributos, estabelecendo as regras de convivência e 
distribuindo justiça. Aos servos restava apenas a possibilidade do uso da 
terra, mediante pagamento, sem que pudessem, no entanto, dela se 
ausentar.40 
 
 

Para que os camponeses tivessem acesso à terra, tornou-se necessária a criação de uma 

série de compromissos com os senhores feudais, um vínculo de dominação,  entre o vassalo e 

o senhor, que se confundia com um vínculo de fidelidade pessoal; traduzindo-se numa 

verdadeira “patrimonialização dos vínculos políticos”.41 Estabelecera-se um regime senhorial, 

sendo o senhorio a unidade política e econômica, com funções militares e judiciais, assim 

como um sistema fiscal próprio, detendo o poder senhorial sobre servos e vassalos. 

A propriedade imobiliária adquiriu uma nova feição, adquirindo um incremento 

considerável em sua importância social. A terra adquiriu o status de principal fonte de 

riquezas da época, figurando como elemento indispensável à estrutura feudal. Tal relevância 

dava alicerce a um intenso sistema de compromissos feudais, que beneficiava os proprietários 

e prejudicava social e juridicamente os empregados, vassalos ou servos.42  

A valorização do solo e a estreita dependência entre o poder político e a propriedade 

criaram uma identificação entre a soberania e a propriedade. A ausência de uma autoridade 

central dotada de poder efetivo conferiu ao proprietário de terras poderes políticos sobre os 

                                                 
40 SCIORILLI, Marcelo. Direito de propriedade e política agrária. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007. P. 17. 
41 Idem. P. 09. 
42 SILVA, Leandro Ribeiro da. Propriedade Rural. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. P. 07. 
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camponeses que nela trabalhavam.43 Passou a haver uma confusão entre os poderes 

patrimoniais e os poderes políticos e, conseqüentemente, uma pulverização da ordem jurídica 

em função das pessoas, dos lugares e das coisas. “O direito não se caracteriza pela sua 

individualidade, mas pela sua individualização.” 44 

A propriedade fundiária vai exercer grande influência inclusive na formação do Estado 

medieval. Nesse sentido, Engels destaca tal papel, assemelhando-o com o papel da 

propriedade na formação do Estado antigo: 

 
Na maior parte dos Estados históricos, os direitos concedidos aos cidadãos 
são regulados de acordo com as posses dos referidos cidadãos, pelo que se 
evidencia ser o Estado um organismo para a proteção dos que possuem 
contra os que não possuem. Foi o que vimos em Atenas e em Roma, onde a 
classificação da população era estabelecida de acordo com o montante dos 
bens. O mesmo acontece no Estado feudal da Idade Média, onde o poder 
político era distribuído conforme a importância da propriedade territorial. E 
é o que podemos ver no censo eleitoral dos modernos Estados 
representativos. 45 
 
 

A propriedade vai assumir, pois, uma nova feição, novas características. Há um 

parcelamento da propriedade, com a criação de vários direitos sobre ela, vínculos estes que se 

alargavam para a esfera pessoal dos envolvidos. Ao mesmo tempo em que surgiam direitos do 

senhor e do vassalo sobre a terra, surgiam obrigações pessoais entre eles. Surge uma 

“hierarquia dos direitos sobre a terra, que corresponde à hierarquia dos laços de dependência 

pessoal. A terra vai configurar-se como o elemento real nas relações pessoais feudo-

vassálicas.” 46  

Tal organização social fundada em laços pessoais vai definir o regime jurídico da 

propriedade, e a sua regulação jurídica será estabelecida a partir do efetivo apossamento da 

                                                 
43 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Op. Cit. P. 118. 
44 SILVA, Leandro Ribeiro da. Op. Cit. P. 09. 
45 ENGELS, Friedrich. Op. Cit. P. 194. 
46 CORTIANO JÚNIOR, Erouths. O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. P. 24. 
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terra, uma situação de fato, deixando de haver uma estrutura jurídica anterior definidora 

dessas relações. 

Da fragmentação decorre a noção de múltiplos domínios sobre a propriedade. Passou-

se a considerá-la de modo desmembrado, concepção materializada pelos juristas da época nas 

idéias de domínio direto (dominium directum), dos senhores feudais; e domínio útil 

(dominium utile), do cultivador direto do imóvel, que o detinha mediante concessão do 

proprietário.  

 Hironaka e Chinelato destacam que tal mudança significou “a introdução de uma 

hierarquia oriunda do direito público na técnica privatística do Direito das Coisas, admitindo 

uma superposição de domínios de diferentes densidades.” 47  

 
Assim, rejeitando o exclusivismo típico do Direito romano e introduzindo na 
técnica privativista uma hierarquia oriunda do Direito público, o regime 
feudal admitiu uma superposição de domínios de densidades diferentes, que 
se mantiveram paralelos uns aos outros. 48 
 
 

Este período caracteriza-se, deste modo, segundo Helena Ferreira da Câmara, pela 

presença de dois tipos de propriedade: a alta propriedade do arrendador, que mais tarde se 

tornaria o senhor feudal, e a inferior propriedade do arrendatário. 49 

 Há uma mudança também na estrutura filosófica da propriedade. No pensamento 

escolástico, a propriedade, tida como potestas, poder, pelos romanos, deixa de ser um fim em 

si mesmo, e passa a ser um meio de alcançar a dignidade humana.50 Para a desvalorização do 

conceito clássico e unitário (romano) de propriedade, contribuiu o pensamento cristão 

dominante, que, com fundamento na doutrina de Santo Tomás de Aquino, somente reconhecia 

a Deus como único e verdadeiro titular absoluto do direito de propriedade, cuja extensão aos 

                                                 
47 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; CHINELATO, Silmara Juny de Abreu. Op. Cit. P. 86. 
48 MATTOS, Samuel da Silva. Op. Cit. P. 19. 
49 CÂMARA, Maria Helena Ferreira. Aspectos do direito de propriedade no capitalismo e no sovietismo. Rio 
de Janeiro: Forense, 1981. P. 80. 
50 SOUZA, Marcos Rogério de. Op. Cit. P. 63.  
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homens estaria condicionada à obrigação de colocar as próprias riquezas a serviço dos pobres 

e necessitados. 51 Segundo Carlos Frederico Marés, 

 

 

 
Santo Tomás fazia a distinção entre usar e dispor. Para ele, dispor era a 
faculdade do proprietário escolher como entregar aos necessitados o que lhe 
sobejava, portanto, a faculdade de transferir o bem que lhe pertence; o 
direito de usar era um direito natural de todos os homens e o direito de 
dispor, um direito positivo, criado pelo homem em sociedade. Está claro que 
para ele a idéia de dispor não era vender ou trocar por outro bem, num 
negócio comercial, mas entregar a quem precisava, aos necessitados.52 

 

 O parcelamento feudal da propriedade configura-se como a base do sistema 

proprietário medieval. No entanto, tal sistema não afastou a existência de outras formas 

jurídicas de apropriação de bens, como a propriedade comunal, propriedade eclesiástica, 

alodial, dentre outras. Neste sentido, Cortiano Júnior afirma tratar-se de propriedades. “De 

qualquer maneira, a propriedade feudal parcelada é a que melhor representa a relação homem-

terra na época.” 53 

O florescimento das cidades, o desenvolvimento das relações comerciais e o 

surgimento da burguesia fragilizaram a nobreza medieval, incentivando a transformação do 

feudalismo. Uma série de fatores vai colaborar para a transição do sistema feudal de 

propriedade para a propriedade moderna. Há uma evidente conexão entre a constituição de 

um mercado de trocas e a sistemática de apropriação de bens, principalmente a terra. A 

propriedade feudal começa a mostrar traços de esgotamento frente aos desenvolvimento de 

um novo modo de produção. “Tais possibilidades e construções não irão corresponder às 

                                                 
51 MATTOS, Samuel da Silva. Op. Cit. P. 19. 
52 MARÉS, Carlos Frederico. Op. Cit.. P. 21. 
53 CORTIANO JÚNIOR, Erouths. Op. Cit. P. 25. 
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necessidades econômicas da nova ordem, cuja pedra de toque está na autonomia do sujeito e 

na utilização econômica dos bens a partir da circulação de riquezas.” 54 

Os comerciantes vão desempenhar um importante papel nessa mudança de regime 

jurídico da apropriação de bens. Vão exigir uma centralidade na ordem jurídica. Pietro 

Barcellona afirma que 

 

 
A liberdade de utilização plena e exclusiva da terra, liberada, por sua vez de 
qualquer vínculo feudal, constitui a premissa e ao mesmo tempo o impulso para o 
início de um processo de produção destinado não ao consumo, mas ao mercado. A 
produção conflue toda ao mercado, e o mercado é por conseqüência o lugar o lugar 
no qual toda a mercadoria pode ser trocada e toda necessidade pode ser, através de 
um ato voluntário de troca, satisfeita plenamente.55 
 
 

 Verifica-se, deste modo, uma total transformação na estrutura da propriedade no 

período medieval. Tal concepção foi resultado da mudança no modo de produção dominante, 

e desencadeou mudanças em todas as esferas da sociedade. Com o desenvolvimento do 

comércio, porém, um novo modo de produção começa a se desenvolver, e a propriedade passa 

a reclamar uma nova disciplina jurídica para amoldar-se aos novos tempos. É na superação da 

propriedade feudal que vai se desenvolver a propriedade individual burguesa, base do sistema 

proprietário até os dias de hoje.  

 

2.3. A propriedade individual burguesa. 

 

O advento da Idade Moderna, com a revolução francesa e a consolidação do sistema 

capitalista de produção, provocou uma série de transformações no regime jurídico da 

                                                 
54 Idem. P. 89. 
55 “La liberta di utilizzazione piena ed esclusiva della terra, liberata a sua volta da ogni vincolo feudale, 
costituisce la premessa e al tempo stesso la spinta per l’avvio di um processo di produzione destinato non al 
consumo, ma al mercato. La produzione cioè confluisce tutta nel mercato, e colo il mercato per consequenza è la 
sede nella quale ogni mercê può essere sacambiata e ogni bisogno può essere, tramite um atto volontario di 
scambio, soddisfatto pienamente.” BARCELLONA, Pietro. Formazione e sviluppo del dirrito privato 
moderno. Napoli: Jovene, s/d. P. 229. Apud CORTIANO JÚNIOR, Erouths. Op. Cit. P. 27. 
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propriedade. Ela perde o seu caráter imutável do sistema feudal e assume a característica de 

uma mercadoria, podendo circular livremente no mercado. Para se adaptar a essa nova 

concepção, exigiu-se mudanças em sua regulação jurídica. Francisco Loureiro destaca que “o 

prestígio da propriedade individual e sua inserção numa sociedade mercantilista não se 

coadunavam com o fracionamento excessivo nem com os privilégios seculares de 

determinadas classes sociais.” 56 

O desenvolvimento do capitalismo atuou sobre a propriedade no sentido de justificá-la 

ideologicamente e criar instrumentos para a sua expansão. A economia de mercado exigia 

uma segurança jurídica para as relações negociais, segurança esta incompatível como o 

modelo descentralizado do sistema feudal. “O pluralismo que havia tomado conta da Europa 

precisa ser superado em favor de uma ordem jurídica única, garantida pelo Estado.” 57 

Foi necessária a organização de um poder central, que concentrasse a regulação 

jurídica da propriedade, primordial para a sua livre circulação. O Estado de Direito, instituído 

pela burguesia sob inspiração do pensamento liberal, estabeleceu, no plano formal, uma nítida 

separação entre o público e o privado, o indivíduo e o cidadão, o Estado e a sociedade civil. 

“Nessa dicotomia, a propriedade e a liberdade de contratar foram colocadas inteiramente no 

campo do direito privado, encartados entre os direitos e garantias individuais do cidadão.” 58  

O liberalismo permitiu que todos os interesses do indivíduo – inclusive a sua liberdade 

pessoal – fossem articulados na linguagem da propriedade.59 Deste modo, a civilização 

burguesa acaba reduzindo a liberdade à mera capacidade de contratar. Entendido como 

encontro de duas vontades livres, o contrato ignora as diferenças materiais que separam 

trabalhador e empregador. Comprador e vendedor devem ter o mesmo grau de liberdade, 

sendo que qualquer intervenção do Estado pode viciar essa vontade. Isso transformou a 

                                                 
56 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Op. Cit. P. 34. 
57 CORTIANO JÚNIOR, Erouths. Op. Cit. P. 60. 
58 SOUZA, Marcos Rogério. Op. Cit. P. 72. 
59 MARTÍNEZ, Fernando Rey. Apud: CORTIANO JÚNIOR, Erouths. Op. Cit. P. 93. 
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igualdade e a liberdade em conceitos meramente formais nas constituições e códigos 

modernos. 60 

O elogio do trabalhador livre se transforma na presunção jurídica da 
liberdade contratual, vista sempre desde uma perspectiva individual. O 
contratante tem liberdade para fazer e desfazer, contratar e distratar. Os 
homens livres sem propriedade vendem sua força de trabalho, por valor 
evidentemente menor do que o dos bens produzidos, de tal forma que o 
resultado da produção pertence ao contratante, legitimado pelo contrato. Esta 
nova propriedade, legítima para o sistema, é fruto, portanto, do contrato. 
Quer dizer, a legitimidade da propriedade moderna está assente no contrato: 
se for legítimo, legítima será a propriedade.61 

 

A união do jusnaturalismo racionalista com o pensamento liberal clássico transforma a 

propriedade no mais importante dos direitos naturais, pressuposto de todos os outros. Segundo 

Norberto Bobbio, a inclusão da propriedade entre os direitos naturais remonta à autonomia 

entre o direito privado e o direito público no direito romano, da doutrina dos modos 

originários de aquisição da propriedade (ocupação e trabalho), e dos modos derivados 

(contrato e sucessão), modos que pertenciam à esfera das relações privadas, que se 

desenvolviam forma da esfera pública.62 

Nesse desiderato, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) iria 

conceituar a propriedade como um direito inviolável e sagrado, do qual ninguém poderia ser 

privado, salvo se por necessidade pública comprovada e mediante a devida indenização. 

Proclamou a sacralidade da propriedade privada, tida como exteriorização da pessoa humana.  

Paulo Lôbo destaca que “autonomia da vontade, liberdade individual e propriedade privada, 

transmigraram dos fundamentos teóricos e ideológicos do Estado liberal para os princípios de 

direito, com pretensão de universalidade e intemporalidade”. 63  

 O processo de consolidação do novo modelo proprietário desencadeou na formulação 

do Código Civil Francês, voltado para a proteção patrimonial dos sujeitos. A codificação 

                                                 
60 SOUZA, Marcos Rogério. Op. Cit. P. 71. 
61 MARÉS, Carlos Frederico. Op. Cit.. P. 39. 
62 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. P. 108. 
63 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios Contratuais. In: LÔBO, Paulo Luis Netto; LYRA JÚNIOR, Eduardo 
Messias Gonçalves de. A teoria do contrato e novo Código Civil. Recife: Nossa Livraria, 2003. P. 11. 
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tinha o desiderato de garantir a liberdade dos indivíduos frente ao Estado, tutelando, 

principalmente, a propriedade. A liberdade individual era tutelada pela garantia da 

propriedade privada, que passou a ser o cerne do ordenamento jurídico. Segundo Fábio 

Konder Comparato, “na concepção prevalecente em todo o século XIX, a propriedade figurou 

como o instituto central do direito privado, em torno do qual gravitariam todos os bens, em 

contraposição às pessoas.” 64 No mesmo sentido, Erouths Cortiano Jr: 

 
O cadinho das transformações do fim do feudalismo faz surgir um modelo 
de propriedade distinto dos modelos que o antecediam imediatamente; de 
outro lado, a implementação de uma nova realidade econômica, cuja base é a 
circulação de mercadorias, faz com que aquele modelo proprietário 
converta-se em centro e princípio da ordem jurídica.65 

 

A propriedade ingressou na codificação francesa sob uma concepção unitária e liberal, 

materializada pelo arrolamento dos poderes do proprietário e enquadrada como direito 

subjetivo. Foi neste desiderato que foi elaborado o art. 544 do Código Civil Francês, que 

estabelecia a propriedade como o “direito de usar e dispor das coisas da maneira mais 

absoluta, desde que não se faça um uso proibido pelas leis ou pelos regulamentos.” A 

propriedade é conceituada como um poder atribuído a um titular, excludente da participação 

das demais pessoas, e cujos únicos limites seriam aqueles impostos pela própria lei. Cortiano 

Jr vai chamar de “dupla face da propriedade”, ou seja, a formatação da propriedade em torno 

dos poderes proprietários e sua limitação pela própria lei.66 

Para Paolo Grossi, a principal característica da propriedade moderna é a sua 

simplicidade e abstração. A propriedade moderna, ao contrário da feudal, é construída a partir 

                                                 
64 COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. In: STROZAKE, 
Juvelino (Org.). A questão agrária e a justiça. São Paulo: RT, 2000. P. 134. 
65 CORTIANO JÚNIOR, Erouths. Op. Cit. P. 15. 
66 Idem. P. 109. 
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do prisma do sujeito, e não da coisa apropriada. Uma vez que é construída por faculdades 

abstratas, é melhor representada por um título que por um fato.67  

As definições legislativas de propriedade, a partir do código civil francês, concentram-

se num determinado modelo proprietário: poderes proprietários exercíveis sobre a coisa 

apropriada. O conceito de propriedade em si é abstraído. Essa abstração do modelo 

proprietário vai possibilitar que o modelo proprietário liberal ultrapasse gerações com 

mínimas alterações. Luiz Edson Fachin caracteriza o modelo proprietário burguês como “um 

sistema pretensamente neutro, calcado em abstratas categorias jurídicas, destinado a um ser 

impessoal, com pretensões à perenidade.” 68 

A abstração justifica-se porque, centrada no sujeito, a nova ordem deve deixar a ele o 

papel de efetuar e exercitar os poderes que lhe são garantidos pela lei. A abstração busca dar 

um sentido de neutralidade à disciplina jurídica da propriedade, livrando-a das condições 

empíricas das coisas, das pessoas. Segundo Cortiano Jr, “a análise do modelo proprietário a 

partir da sua abstração permite compreender como o discurso proprietário está sujeito a 

rupturas e, paradoxalmente, a não se romper.” 69 

A doutrina francesa sistematizou apenas as características da propriedade, 

qualificando-a como um direito absoluto e ilimitado, direito exclusivo e direito perpétuo, que 

expressava o apogeu do individualismo daquela época. 70 É o Código de Napoleão que, além 

de fixar em termos legais o nascimento da propriedade moderna, vai colocá-la como um 

modelo extensível a toda a sociedade organizada nas fronteiras da atividade 

mercantil/capitalista.71 

 

                                                 
67 GROSSI, Paolo. La propiedad y las propiedades. Un análisis histórico. Madrid : Civitas, 1992. Apud: 
CORTIANO JÚNIOR, Erouths. Op. Cit. P. 10. 
68 FACHIN, Luiz Edson. O novo direito civil: naufrágio ou porto? In: CHAGAS, Sílvio Donizete (Org.) Lições 
de Direito Civil Alternativo . São Paulo: Acadêmica, 1994. P. 73. 
69 CORTIANO JÚNIOR, Erouths. Op. Cit. P. 112. 
70 MATTOS, Samuel da Silva. Op. Cit. P. 20. 
71 CORTIANO JÚNIOR, Erouths. Op. Cit. P. 99. 
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Do ponto de vista estritamente institucional, com referência ao fato que nele 
se acha a primeira previsão completa da propriedade privada, o código 
napoleônico ocupa uma posição central na história do instituto, vez que a 
formulação do direito de propriedade contida no art. 544 permitiu à doutrina 
jurídica fixar nele não só o ato de nascimento da propriedade moderna, mas 
também o sancionamento da substância jurídica imutável da propriedade, 
considerada como expressão inafastável da liberdade do homem.72 
 
  

A fragmentação da propriedade, característica da propriedade feudal, foi abolida, na 

medida em que era incompatível a implementação do novo modelo econômico e político, 

libertando os indivíduos dos laços pessoais a que eram submetidos pelas relações senhoriais. 

 
O parcelamento do direito à terra dificultava que ela fosse objeto de compra 
e venda, isto é, que ela fosse considerada mercadoria. Como sua importância 
econômica era fundamental e se configurava em elemento de libertação dos 
indivíduos em face dos privilégios da nobreza e do clero, foi necessária a 
liberação da terra dos múltiplos ônus que sobre ela incidiam, para que plenos 
poderes proprietários fossem atribuídos a um só indivíduo.73 
 
 

 Aboliu-se os privilégios da nobreza e ressuscitou-se o conceito (unitário) romanista da 

propriedade exclusiva, com um único titular e livre de quaisquer encargos. A Revolução 

Francesa, conforme acentua Jean Philippe Lévy, se fez em nome de duas grandes idéias: a 

liberdade e a igualdade. “Quanto à primeira, a Revolução obteve uma vitória completa e 

operou a libertação do homem e da terra. A segunda apenas deu lugar, principalmente sob 

Convenção, a veleidades no plano patrimonial.” 74 

A revolução burguesa atua no sentido de eliminar quatro entraves que vinham, 

historicamente, limitando a propriedade, quais sejam: a família, a religião, a coletividade e o 

feudalismo. Sobre a realização destes objetivos, observa ainda Lévy que  

 

                                                 
72 Tradução livre de: “Dal punto di vista strettamente istituzionale, con riferimento cioè al fatto che esso si trova 
la prima previsione compiuta della proprietà privata, il códice napoleonico occupa uma posizione centrale nella 
storia dell’istituto, giacché consentito Allá dottrina giuridica di fissare in Esso non solo l’atto di nascita della 
proprietà moderna, ma anche la sanzione della sostanza giuridica immutabile delle proprietà, considerata come 
espressione imprescindibile della liberta dell’uomo.” BARCELLONA, Pietro. Op. Cit. P. 220. Apud: 
CORTIANO JÚNIOR, Erouths. Op. Cit. P, 100. 
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só em relação ao quadro familiar ela se encarniçou relativamente menos. 
Com a supressão das dízimas e com a secularização das terras da Igreja, 
atacou o quadro religioso. Ao tentar suprimir a pastagem vã e os terrenos 
comunais, virava-se contra o quadro coletivista. Em relação ao quadro 
feudal, contudo, o seu êxito foi total.75 

 

A civilização burguesa conferiu à propriedade privada o status de direito absoluto, 

intangível, exclusivo, indeterminado, contando com grande leque de prerrogativas. Essas 

características eram condizentes com a segurança reivindicada pela burguesia nascente para a 

expansão das forças produtivas liberadas pela revolução industrial.76 A noção de propriedade 

privada fundamentada pela liberdade foi difundida no mundo moderno, formando todo um 

arcabouço teórico para sua defesa. 

A abstração do conceito de propriedade vai permitir que o modelo proprietário 

burguês, por sua capacidade de infinita extensão, se transforme em princípio proprietário. 

Uma determinada forma de apropriação de bens assume o caráter de modelo mais bem 

acabado, de única forma possível em nossa civilização. A construção deste princípio passa por 

uma legitimação filosófica e política, e assume a hegemonia mediante a primazia de modo de 

produção que o engendrou. 

A sociedade moderna é calcada mediante este princípio. As relações sociais se 

baseiam na propriedade. A ordem jurídica baseia-se nas relações proprietárias. “Quem pode 

ter é sujeito de direito, mas somente será sujeito na medida em que tenha. É a propriedade que 

qualifica o sujeito. Os não-proprietários são como ausentes na ordem jurídica.” 77 

 Este modelo vai fundamentar, no entanto, um sistema excludente no qual a 

apropriação de bens se sobrepõe ao bem-estar das pessoas. A liberdade defendida pelos 

burgueses se transformou na liberdade de acumulação de bens e exploração da força de 

trabalho alheia. O sistema social foi divido em proprietários e não-proprietários. 

                                                 
75 Idem. 
76 SOUZA, Marcos Rogério. Op. Cit. P. 63. 
77 CORTIANO JÚNIOR, Erouths. Op. Cit. P. 121. 
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 Tal relação vai se mostrar ainda mais clara quando se trata da propriedade da terra. As 

relações de poder estabelecidas a partir da apropriação da propriedade imóvel na Idade Média 

mantiveram-se presentes mesmo com a libertação da terra dos entraves à sua circulação. A 

terra, enquanto mercadoria, passou a circular, mas as relações sociais nela estabelecidas 

mantiveram-se em muitos sentidos, funcionando a terra ainda hoje como meio de exploração 

e acumulação de poder econômico e político.   

No início do século XX, a crise do Estado Liberal e a consequente implantação, em 

alguns países, do Estado de Bem-Estar Social, trouxe algumas mudanças na concepção de 

propriedade. Alguns setores tentam hoje implantar uma concepção de propriedade 

funcionalizada, de tutela também dos interesses não proprietários. O seu caráter absoluto vem 

sendo relativizado principalmente pela função social da propriedade, presente na maioria das 

constituições ocidentais, mas com sérios problemas para ser efetivada, como veremos mais 

adiante. 

 

3. Natureza e fundamentos da propriedade. 

 

 O instituto da propriedade sempre foi de difícil conceituação. Uma série de definições 

sempre deixou de abarcar todo o seu conteúdo. Tal dificuldade, no entanto, não evitou que 

diversas disciplinas se furtassem de analisá-la. Stefano Rodotà chama de “enigma da 

propriedade”, que faz com que filósofos, economistas e cientistas políticos a estudem.78 Esses 

elementos fizeram os conceitos modernos de propriedade girarem em torno dos poderes 

proprietários, e não da sua conceituação em si. Neste sentido, Rodotà resume o conceito 

                                                 
78 RODOTÀ, Stefano. El terrible derecho: estudios sobre la propriedad privada. Madri: Civitas, 1986. P. 18. 
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clássico de propriedade: “a propriedade (ou o poder do proprietário) consiste na possibilidade 

de fazer com o objeto tudo aquilo que não está vedado pela lei.” 79 

O desenvolvimento teórico da propriedade vai ser determinado por correntes 

filosóficas vinculadas a determinados momentos históricos e políticos. A depender da 

concepção de propriedade defendida, diferentes fundamentos foram criados para justificar a 

sua existência. A propriedade se mostra, no dizeres de Pietro Perlingieri, como um valor 

socialmente paradigmático, na medida que é a expressão típica da sociedade que o interpreta. 

A partir da análise da influência da propriedade no ordenamento jurídico de um país se pode 

avaliar a relação de tal sociedade com a apropriação de bens.80 

 Diversas correntes de pensamento trataram do estudo da propriedade. A concepção 

proprietária liberal, hegemônica até os dias de hoje, começou a ser gestada na transição de 

período feudal para a Idade Moderna. Neste sentido, o pensamento jusnaturalista e o 

contratualismo desempenharam um papel primordial na legitimação filosófica da propriedade 

privada. Destacamos, por sua originalidade e importância, considerações acerca das idéias de 

Hobbes, Locke e Rousseau. 

 A partir do pensamento de Thomas Hobbes, a liberdade passa a ser compreendida 

como um direito natural, primordial para a existência de todos as pessoas. O pensador entende 

o direito natural como “a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, da 

maneira que quiser, para preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida.” 81 A 

natureza deu a cada um direitos iguais sobre todas as coisas e, em assim sendo, qualquer 

pessoa, neste estado, teria o direito de fazer e possuir tudo aquilo que lhe agradasse. 

                                                 
79 “La propriedad (o el poder proprietario) consiste em la possibilidad de hacer del objeto todo aquello que non 
está vedado por lei.” RODOTÀ, Stefano. Op. Cit. P. 264. 
80 “In tale prospettiva dev’essere appunto studiato l’istituto della proprietà, Il quale, forse piú di ogno altro, há 
um valore socialmente paradigmatico, nel senso che è l’espressione tipica della società in cui vive l’interprete.” 
PERLINGIERI, Pietro. Introduzione alla problemática della propriettà. Camerino: Jovene Editore, 1971. 
81 HOBBES, Thomas. O Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1974. P. 82. 
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 Segundo Hobbes, no estado de natureza todos os homens supunham ter direito a todas 

as coisas. Os indivíduos sentem o desejo de serem proprietários. Tal poder ilimitado gerava 

instabilidade e provocava conflitos. A disputa pela sobrevivência levaria a uma guerra sem 

fim de todos contra todos. Para superar esta condição, os indivíduos voluntariamente 

colocariam todos os seus poderes nas mãos de um senhor, para quem eles transfeririam todos 

os seus direitos, gerando um poder absoluto. Assim, o príncipe seria o único proprietário, e 

somente sob sua concessão os particulares poderiam receber uma propriedade.  

O Estado seria constituído mediante um contrato, e o Estado foi quem criou o direito 

de propriedade. A propriedade individual constituiu-se como um importante passo para que os 

indivíduos saíssem do estado natural, e assim pudessem constituir a sociedade civil.82 

Segundo Hobbes, 

 
É imanente à soberania todo o poder de prescrever as regras através das 
quais todo homem pode saber quais os bens de que pode gozar e quais as 
ações que pode praticar, sem ser molestado por qualquer de seus 
concidadãos: isto é, que os homens chamam de propriedade. (...) Esta 
propriedade, dado que é necessária a paz e depende do poder soberano, é um 
ato desse poder, tendo em vista a paz pública. Essas regras de propriedade, 
tal como o bom e o mau, ou o legítimo nas ações dos súditos, são as leis 
civis. 83 
 
 

 Afirma Bobbio que, para Hobbes, a propriedade, entendida como um direito garantido 

contra omnes, nascia exclusivamente depois da instituição do Estado e mediante a sua 

proteção: o que significava que a propriedade era um instituto não de “direito natural, mas de 

direito positivo.” 84 

 John Locke vai se opor à teoria de Hobbes, recusando-se a reconhecer no contrato 

social a origem da propriedade. Para Locke, a propriedade era anterior ao Estado, já existia no 

estado de natureza. Não foi o Estado que a criou; pelo contrário, este foi criado para protegê-

la. A realização da liberdade humana será assegurada pela propriedade, criando-se o Estado 
                                                 
82 VIAL, Sandra Regina Martins. OP. Cit. P. 72. 
83 HOBBES, Thomas. Op. Cit. P. 114. 
84 BOBBIO, Norberto. Locke e o Direito Natural. Brasília: Editora UnB,1998. P. 189. 
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para tutelá-la. Um dos maiores esforços de Locke, em sua teoria do governo, é justamente o 

de demonstrar que a propriedade é um direito natural, “no sentido específico de que ela nasce 

e se aperfeiçoa no estado de natureza, ou seja, antes que o Estado seja instituído e de forma 

independente.” 85 

  Locke defende a existência de uma propriedade natural, que nasce com o próprio 

homem, e se manifesta através dos mais variados tipos de atividades. Cada homem tem uma 

propriedade, que pertence a sua própria pessoa. Essa propriedade é a sua força de trabalho. 

Para o filósofo, 

Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os 
homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa; a esta 
ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a 
obra das suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele. Seja o que for que 
ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, ficalhe 
misturado ao próprio trabalho, juntando-se-lhe algo que lhe pertence, e, por 
isso mesmo, tornando-o propriedade dele. Retirando-o do estado comum que 
a natureza o colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que o exclui do 
direito comum de todos. 86  
 
 

 O trabalho, além de definir os limites da propriedade, é a sua justificativa. O 

fundamento da propriedade já se encontra no próprio homem, mas este fundamento só tem 

sentido com o trabalho, pois é o trabalho que irá conferir a propriedade de determinadas 

coisas da natureza. É no trabalho que a propriedade privada vai encontrar a sua limitação: 

“tudo o que uma pessoa pode usar para melhoria de sua vida, antes que se perca, será o que é 

permitido apropriar-se mediante seu trabalho. Mas tudo aquilo que exceda o utilizável, será de 

outra pessoa.” 87  

Para o agrarista Carlos Frederico Marés, Locke estabeleceu uma estreita relação entre 

propriedade e trabalho quando defendeu que a possibilidade de acumulação está diretamente 

relacionada com a possibilidade de comprar trabalho alheio.  

 
                                                 
85 Idem. P. 188. 
86 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. São Paulo: Abril Cultural, 1983. P. 24. 
87 Idem. P. 63. 
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Quer dizer, Locke inicia sua reflexão afirmando que a única propriedade 
legítima é a produzida pelo trabalho e somente pode se acumular até a 
quantidade corruptível. Se o bem não é corruptível, é infinitamente 
acumulável, mas como se junta tantos bens? Com a possibilidade de pagar 
pelo trabalho alheio, já que o trabalho produz propriedade. Esta elaboração 
teórica e moral se encaixava como uma luva para o pensamento burguês e 
suas necessidades de acumulação de capital. Daí a importância para o 
capitalismo do contato livre entre partes formalmente iguais. Toda a teoria 
jurídica posterior vai passar a sustentar a legitimidade da propriedade de 
bens na transferência contratual e na legitimidade originária da aquisição, 
normalmente um contrato de trabalho.88 

 

 Ao justificar filosoficamente a acumulação da propriedade, Locke vai assumir o papel 

de principal teórico da propriedade individual burguesa. Sua teoria vai marcar a passagem da 

apropriação limitada pelo trabalho à acumulação ilimitada e protegida pelo Estado. 

 Outro pensador que muito contribuiu para a formação do princípio proprietário liberal 

foi o filósofo francês Jean Jacques Rousseau. Sua obra contém importantes conceitos para a 

compreensão da justificação da propriedade privada moderna.  

Para Rousseau, a propriedade privada está na origem das desigualdades sociais. Os 

homens eram bons e capazes de viver em harmonia quando se encontravam no estado de 

natureza, mas o surgimento da propriedade privada e a fundação da sociedade civil 

modificaram completamente esse estado. Deste modo, Rousseau não atribui à propriedade a 

categoria de direito natural, tal como o direito à liberdade e à igualdade. O estabelecimento da 

propriedade ocorre como um ato unilateral do primeiro ocupante no estado de natureza. 

 
O primeiro que, cercando um terreno, se lembrou de dizer: “Isto é meu” e 
encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro 
fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias 
e horrores não teriam sido poupados ao gênero humano àquele que, 
arrancando as estacas ou tapando o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: 
“Não escutem esse impostor! Vocês estarão perdidos esquecerem que os 
frutos são de todos e que a terra não é de ninguém!” 89  
 

 

                                                 
88 MARÉS, Carlos Frederico. Op. Cit. P. 25. 
89 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. 
São Paulo: Martin Claret, 2005. P. 27. 
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A criação da propriedade privada ocasionou a necessidade de defendê-la. Por isso, o 

pensamento de Rousseau remete à conclusão de que a fundação das sociedades políticas foi 

do interesse dos proprietários, que eram os que tinham com o que se preocupar. Daí porque, 

pela necessidade de segurança e paz, surgiu o contrato social, através do qual os homens 

concordaram, livremente, em viver sobre uma autoridade comum à qual ficam submetidos.90 

O direito de propriedade, deste modo, só adquire o status de direito privilegiado após o 

contrato social. 

 
O direito de primeiro ocupante, ainda que mais real que o do mais forte, só 
se converte em verdadeiro direito depois de estabelecido o de propriedade. 
Todo o homem tem naturalmente direito a tudo que o lhe é necessário; mas o 
ato positivo que o torna proprietário de algum bem o exclui de todo o resto; 
estando feita a sua parte, a ela se deve limitar, e não tem mais direito à 
comunidade. Eis por que o direito de primeiro ocupante, assaz débil no 
estado de natureza, é para todo homem civil, respeitável.91 

 

 A partir destes pensadores, dentre outros, estabeleceu-se a justificação filosófica 

necessária à legitimidade da livre apropriação e circulação de bens pela burguesia. A nova 

forma de propriedade, decorrente e fundamental para o novo modo de produção capitalista 

que se desenvolvia, encontrava a sua fundamentação teórica.  

Em pouco tempo, porém, as desigualdades sociais decorrentes da concentração da 

propriedade em poder de uma minoria privilegiada passou a gerar questionamentos sobre tais 

fundamentações. A crescente exploração a que eram submetidos os operários e os camponeses 

no processo de desenvolvimento industrial começou a deslegitimar as teorias jusnaturalistas e 

contratualistas sobre a propriedade.  

Um dos primeiros contestadores da propriedade individual burguesa foi o filósofo 

francês Pierre-Joseph Proudhon, que propôs inclusive a sua abolição. Questionando a origem 

natural da propriedade, dizia ele que  

                                                 
90 SOUZA, Marcos Rogério de. Op. Cit. P. 67. 
91 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social – princípios do direito público. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. P. 26. 
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a propriedade é posterior à comunidade. A comunidade, ou a associação de 
modo simples, é o alvo necessário, o impulso primordial da sociabilidade, o 
movimento espontâneo por meio do qual a propriedade se manifesta e se 
coloca: para o homem essa é a primeira fase da civilização. Nesse estado de 
sociedade, que os jurisconsultos apelidaram comunidade negativa, o homem 
se aproxima do homem, partilha com ele os frutos da terra, o leite e a carne 
dos animais; pouco a pouco essa comunidade, negativa enquanto o homem 
nada produz, tende a se tornar positiva e articulada pelo desenvolvimento do 
trabalho e da indústria. 92 

 

 Proudhon entende a propriedade como antagônica à sociedade. Discorda da inclusão 

da propriedade junto à liberdade, à igualdade e à segurança como direito natural do ser 

humano. Segundo Proudhon, 

 
a propriedade, segundo sua razão etimológica e as definições da 
jurisprudência, é um direito exterior à sociedade; pois é evidente que, se os 
bens de cada um fossem sociais, as condições seriam iguais para todos e 
implicaria uma contradição afirmar: A propriedade é o direito que tem um 
homem de dispor da maneira mais absoluta de uma propriedade social. 
Portanto, se estamos associados para a liberdade, a igualdade, a segurança, 
não o estamos para a propriedade; assim, se a propriedade é um direito 
natural, esse direito natural não é social, mas anti-social. Propriedade e 
sociedade são coisas mutuamente repulsivas. (...) É preciso que a sociedade 
pereça ou então elimine a propriedade. 93 

 

Karl Marx e Friedrich Engels foram os principais expoentes da contestação da 

propriedade burguesa. Eles vão questionar o suposto caráter natural da propriedade privada, a 

partir do método do materialismo histórico. Para eles, a propriedade é resultado das relações 

sociais, do desenvolvimento do modo de produção vigente. Um determinado modo de 

produção está sempre ligado a um determinado modo de cooperação ou a uma determinada 

fase social. A soma das forças produtivas acessíveis ao homem condiciona o estado social. 94  

Deste modo, a propriedade burguesa é resultado das relações sociais burguesas. “A 

própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento, de uma 

                                                 
92 PROUDHON, Pierre-Joseph. O que é a propriedade? São Paulo: Martins Fontes, 1988. P. 222 
93 PROUDHON, Pierre-Joseph. Op. Cit.. P. 49. 
94 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. P. 34. 
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série de transformações no modo de produção e circulação.” 95 A propriedade em si passa a 

ser colocada em segundo plano, interessando, na verdade, a discussão sobre a propriedade 

privada dos meios de produção, fundamento do sistema capitalista. “A moderna propriedade 

privada burguesa é a última e mais perfeita expressão do modo de produção e de apropriação 

baseado nos antagonismos de classe, na exploração de uns pelos outros.” 96 

Desmistificam a fundamentação filosófica da propriedade burguesa como algo 

imanente ao ser humano, fundamental, natural, e propõem a sua abolição. No clássico 

Manifesto do Partido Comunista, dizem que o que caracteriza o comunismo não é a abolição 

da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade privada burguesa. 

 
Nós, comunistas, temos sido censurados por querermos abolir a propriedade 
pessoalmente adquirida, fruto do trabalho do indivíduo – propriedade que 
dizem ser a base de toda a liberdade, de toda atividade, de toda 
independência individual. (...) Falais da propriedade do pequeno burguês, do 
pequeno camponês, formas de propriedade anteriores à propriedade 
burguesa? Não precisamos aboli-la, porque o progresso da indústria já a 
aboliu e continua abolindo-a diariamente.  
 
Horrorizai-vos porque queremos suprimir a propriedade privada. Mas em 
vossa sociedade a propriedade privada já está suprimida para nove décimos 
dos seus membros. E é precisamente porque não existe para esses nove 
décimos que ela existe para vós. Censurai-nos, portanto, por querermos 
abolir uma forma de propriedade que pressupõe como condição necessária 
que a imensa maioria da sociedade não possua propriedade. Numa palavra, 
censurai-nos por querermos abolir a vossa propriedade. De fato, é isso que 
queremos.97 
 
 

 A propriedade se coloca, nesta perspectiva, como um dos fundamentos da exploração 

de classe, da opressão dos não-proprietários pelos proprietários. A ruptura com o modelo 

proprietário burguês se daria, para os autores, por meio da revolução comunista: 

 
 A primeira fase da revolução operária é a elevação do proletariado a classe 
dominante, a conquista da democracia. O proletariado utilizará sua 
supremacia política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, 
para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto 
é, do proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar o 

                                                 
95 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. São Paulo: Boitempo, 2007. P. 41. 
96 Idem. P. 52. 
97 Ibidem. P. 52 / 54. 
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mais rapidamente possível o total das forças produtivas. Isso naturalmente só 
poderá ser realizado, a princípio, por intervenções despóticas no direito de 
propriedade e nas relações de produção burguesas, isto é, pela aplicação de 
medidas que, do ponto de vista econômico, parecerão insuficientes e 
insustentáveis, mas que no desenrolar do movimento ultrapassarão a si 
mesmas e serão indispensáveis para transformar radicalmente todo o modo 
de produção.98  
 
 

As idéia de Marx e Engels foram – e ainda são – um importante contraponto aos 

fundamentos da propriedade privada, e desencadearam diversas revoluções nos séculos XIX e 

XX. Outros elementos de suas teorias sobre a propriedade serão analisados ao longo deste 

trabalho. 

Numa outra vertente, Matias e Rocha99 expõem algumas teorias que fundamentam a 

propriedade sob uma ótica de funcionalidade econômica, destacando-se a doutrina 

estadunidense. Tais teorias buscam fundamentar a propriedade numa perspectiva 

desvencilhada de modelos filosóficos e políticos, uma suposta neutralidade a partir dos 

fundamentos da economia. 

Merece destaque a teoria dos custos de exclusão, segundo a qual no estado de 

natureza, mesmo a simples posse não está livre de custos. Ao se apoderar de um recurso, por 

mais abundante que seja, qualquer indivíduo passa a arcar com determinados custos. Ele tem 

o custo relativo ao desgaste da colheita, mesmo que seja mínimo, e os “custos de exclusão”. 

Estes custos de exclusão são todos aqueles relativos aos riscos de que outro indivíduo, mesmo 

frente à abundância de recursos, deseje o que se encontra na posse de outro indivíduo. Assim, 

são custos de exclusão, por exemplo, uma cerca para proteger um pomar, um muro para 

proteger o gado, jarros de água guardados em uma caverna, etc.100 

                                                 
98 Ibidem. P. 58. 
99 MATIAS, João Luis Nogueira Matias; ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Repensando o direito de 
propriedade. P. 10. Disponível em: 
http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_joao_luis_matias_e_afonso_rocha.pdf. 
Acesso em 12/08/2008. 
100 Idem. P. 11. 
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 No estado de natureza, a abundância de recursos vai tornar os custos de exclusão 

praticamente nulos. No entanto, à medida que os recursos vão ficando escassos, os custos de 

exclusão vão se tornando extremamente elevados, pois haverá um estado de conflito, 

ineficiente economicamente. Nas sociedades avançadas houve a organização de três pólos 

para dotar a sociedade de eficiência econômica: os indivíduos, o Estado, e a propriedade. A 

propriedade se coloca, pois, como uma necessidade para o desenvolvimento econômico.  

Historicamente, o Estado tem tido um importante papel na proteção da 
propriedade privada. Realmente, o governo provavelmente veio logo após a 
emergência dos direitos de propriedade em sua concepção completa, com a 
“revolução neolítica”, por volta de 10,000 anos atrás. Os humanos se 
engajaram na agricultura e domesticação de animais. (...) Esta revolução é 
inimaginável sem o respeito aos direitos de propriedade. Quem cavaria o 
solo e semearia colheitas, capturaria e criaria animais, se a posse estava 
constantemente ameaçada e os frutos destes esforços não pudessem ser 
obtidos. Sem direitos de propriedade efetivos, os custos de exclusão teriam 
sido tão altos que a agricultura teria sido impossível e as pessoas teriam 
permanecido caçadores e coletores paleolíticos. 101 
 
 

 Verifica-se, pelas teorias apresentadas, a distância que existe sobre um fundamento 

único para a propriedade. Mesmo sendo apresentados conceitos apenas de determinados 

teóricos, as divergências são latentes até em correntes de pensamento semelhantes. O conceito 

e o fundamento da propriedade são de suma importância para a legitimação de certos sistemas 

sociais, daí estarem inseridos no contexto da luta de classes, sendo objetos de profundas 

disputas políticas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 KASPER, Wolfgang. Economic Freedom & Development - An essay about property rights, competition, 
and prosperity. New Delhi, India: Centre for Civil Society. 2002.  Apud: MATIAS, João Luis Nogueira Matias; 
ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Op. Cit. P. 12. 
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Capítulo 2: Formação da propriedade da terra no Brasil 

 

Sumário: 1. A questão agrária. 2. Brasil Colônia: o regime das sesmarias. 3. O Regime de 

Posses. 4. A propriedade fundiária na Lei de Terras. 5. Transformações no modelo agrícola – 

manutenção do latifúndio. 6. A estrutura fundiária hoje. 6.1. Elementos da concentração 

fundiária brasileira. 

 

1. A questão agrária. 

 

 Séculos de políticas públicas e leis que favoreceram a estrutura latifundiária criaram 

um quadro de profunda concentração da propriedade da terra no meio rural brasileiro. Nossa 

estrutura fundiária remonta aos tempos coloniais, e nunca se realizou uma verdadeira reforma 

agrária no Brasil. Tal situação gera um quadro de instabilidade política e social no campo, 

com efeitos também nos meios urbanos.    

A estrutura fundiária é um dos aspectos da discussão da questão agrária no Brasil. 

Bernardo Mançano Fernandes, conceitua a questão agrária como “o movimento do conjunto 

de problemas relativos ao desenvolvimento da agropecuária e das lutas de resistência dos 

trabalhadores, que são inerentes ao processo desigual e contraditório das relações capitalistas 
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de produção.” 102 O professor inclui em seu conceito a idéia de que os conflitos no campo são 

decorrentes, em uma análise mais profunda, do sistema político capitalista, de forma que não 

há como superá-los neste sistema. 

A análise da questão agrária demanda um estudo eminentemente político, pois 

remonta aos programas econômicos implantados ao longo da história, bem como à relação do 

Estado com a regulação da propriedade da terra. No entanto, comumente se busca caracterizar 

o debate da questão agrária como um caso de polícia, reduzindo, estrategicamente, o âmbito 

da discussão aos conflitos agrários, judicializando-os. Esta posição é adotada historicamente 

pelo Estado brasileiro, um dos motivos pelo qual o problema fundiário jamais foi resolvido. 

“Ao invés de identificar as causas da violência e enfrentá-las com políticas públicas 

adequadas, (o Estado) judicializa os conflitos agrários e trata a questão, eminentemente social, 

como caso de polícia.” 103 

A terra,  apesar da tecnificação da produção em algumas áreas, mantém, por outros 

mecanismos, notável importância econômica e política, o que tem preservado seu caráter de 

base do sistema patrimonialista, tendo significações sociais que vão além de seu viés 

meramente proprietário. A economista Maria da Conceição Tavares destaca que:  

 
A confluência no campo de dois processos - a modernização conservadora 
da produção e o agravamento dos fatores de exclusão nas áreas tradicionais e 
de fronteira - tende a tornar crítica a questão da terra. O deslocamento de 
importantes contingentes de trabalhadores rurais para a periferia das cidades 
de pequeno e médio porte disfarça a pressão sobre a terra. Por outro lado a 
crescente importância da população urbana no conjunto do país tende a 
desviar a atenção de um fato fundamental: a população rural ainda tem uma 
dimensão absoluta notável, equivalente à dos anos de ouro do reformismo. 
Finalmente, a crise do emprego agrícola e urbano tende a agravar a pressão 
sobre a terra, levando inclusive "cidadãos" sem esperança a se juntarem ao 
MST.104 
 

                                                 
102 FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão Agrária, Pesquisa e MST.  São Paulo: Cortez, 2001. Op. Cit. 
P. 23.  
103 MELLO, João Alfredo Telles (Org.). Reforma agrária quando? CPI mostra as causas da luta pela terra no 
Brasil. Brasília: Senado Federal, 2006. P. 27. 
104 TAVARES, Maria da Conceição. A Questão Agrária e as Relações de Poder no País. Disponível em 
http://www.eco.unicamp.br/artigos/tavares/artigo44.htm. Acesso em 07/07/2008. 
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A propriedade da terra é uma relação social, e sua apropriação, controle, e 

particularmente sua concentração por uma determinada classe, pode e quase sempre significa 

o domínio político-econômico de um determinado lugar, região, país. 105 

Neste capítulo, analisaremos a formação da propriedade rural no Brasil, desde os 

tempos coloniais até os dias hoje, fazendo um parâmetro com a evolução do modo de 

produção dominante e com as políticas públicas de reforma agrária discutidas ao longo da 

nossa história. Discutiremos também as consequências de séculos de políticas voltadas ao 

latifúndio: dados e estatísticas sobre a questão fundiária, revelando um contexto de profunda 

concentração e gerando os diversos conflitos agrários existentes no meio rural brasileiro.   

 

2. Brasil Colônia: o regime das sesmarias. 

 

 A história da formação da propriedade no Brasil é a história do latifúndio. O primeiro 

conflito de terra ocorrido no país deu-se com a invasão do território pelos portugueses.106 

Quando os europeus desembarcaram na América, esta já era habitada há milhares de anos por 

povos indígenas, de forma que, mesmo não havendo a cultura da propriedade privada entre 

estes povos, a terra já tinha donos, por assim dizer.  

 Antes da vinda dos conquistadores, não havia um regime de propriedade privada nem 

apropriação individual, sendo a terra de posse comum entre os povos originários. Nos 

primeiros tempos da colonização, com as atividades extrativistas da metrópole ainda em seu 

início, os portugueses respeitaram, de certa forma, o regime comunal da propriedade aqui 

estabelecido, pois não atrapalhava os seus interesses. 

                                                 
105 FERNANDES. Bernardo Mançano. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: formação e 
territorialização em São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1999. P. 29. 
106 MORISSAWA, Mitsue. A História da luta pela terra e o MST. São Paulo: Expressão Popular, 2001. P. 56. 
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 No entanto, a metrópole tinha interesses na nova colônia que iam além da simples 

atividade extrativista. “Queriam fundar aqui novas fontes de riquezas com a ocupação e 

exploração da terra, empresa a que se lançaram os mais audazes representantes da fidalguia 

lusa.” 107. Alberto Passos Guimarães destaca que foi a partir do momento em que algo mais do 

que a riqueza extrativa passou a despertar a cobiça da metrópole, começaram a “apagar-se os 

vínculos que nos atavam à pré-história” 108, ou seja, regime da propriedade comunal começa a 

entrar em colapso. 

 Para implementar a tarefa de transformação da terra conquistada em colônia de 

exploração, foi necessária a criação de novas instituições jurídicas, novas formas de 

propriedade que somente poderiam desenvolver-se sob as ruínas das instituições primitivas. 

Essas mudanças vão desencadear a aquisição em larga escala das terras brasileira, marcando a 

ruptura definitiva das relações entre os índios e os conquistadores. 

 
Continuariam, assim, por muito tempo, o esbulho das populações nativas, a 
apropriação violenta do imenso território por elas utilizado na caça e pesca e 
na extração de frutos silvestres ou ocupadas por suas aldeias e por suas 
lavouras. Intensificavam-se, também, sem descontinuidade, a matança e as 
escravidão do gentio.109 
 
 

 Portugal estava materialmente impossibilitado de realizar diretamente a exploração 

das terras brasileiras, uma vez que estava voltado, no período, para as suas vantajosas 

conquistas na Índia e África. Optaram, então, 30 anos após a “descoberta”, pela forma mais 

viável na época a seu alcance de realizá-la: as capitanias hereditárias. O território brasileiro 

foi dividido em 15 faixas de terras, de 150 a 600 km de largura, que iam do litoral ao 

imaginário de Tordesilhas.110 Elas foram concedidas a donatários, que deveriam explorá-las 

                                                 
107 GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro Séculos de Latifúndio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. P. 11. 
108 Idem. 
109 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 18. 
110 O Tratado de Tordesilhas, assinado em 4 de junho de 1494, estabelecia um meridiano imaginário, situado a 
370 léguas do arquipélago de Cabo Verde, na costa da África, a leste do qual todas as descobertas seriam 
reconhecidas como legitimamente pertencentes a Portugal e as situadas a oeste, como pertencentes à Espanha. A 
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com recursos próprios, e governá-las em nome da Coroa, além de propagar a fé católica. Em 

troca tinham diversos direitos e privilégios. A Coroa portuguesa alcançava, assim, um duplo 

objetivo: garantir a posse e colonização das terras recém-descobertas e livrar-se das despesas 

dessa mesma colonização, ao mesmo em que lançava as bases de novas fontes de renda.111 

 O regime jurídico que vai marcar a propriedade da terra nesse momento é o instituto 

das sesmarias. Cabia aos donatários distribuir sesmarias aos colonos em suas respectivas 

capitanias. Conforme se pode deduzir das cartas de doação das capitanias, o donatário é 

distribuidor de terras, sem, contudo, ser dono delas. O Rei restringiu a capacidade aquisitiva 

dos donatários a 10 léguas de terras. “As demais terras constituíam patrimônio da coroa, 

devendo ser distribuídas sob o sistema sesmarial.” 112 

  As sesmarias têm sua origem antes mesmo da chegada dos portugueses. Com o 

intuito de resolver a escassez de alimentos em Portugal, D. Fernando I editou, em 1375, a 

primeira Lei de Sesmarias, determinando que os  donos de terras ociosas deveriam lavrá-las 

ou transferi-las a terceiros que as tornassem produtivas. O não cumprimento da cláusula de 

cultivar ou arrendar a terra implicaria no confisco da propriedade, retornando ao bem comum. 

As terras que se mantivessem improdutivas se tornavam terras devolutas ao rei.113 Os 

proprietários eram advertidos, e se não voltassem a produzir em um período determinado (em 

geral de 6 meses a 2 anos), perderiam por completo o domínio sobre suas terras, as quais 

passariam a pertencer a quem as cultivasse. Refletiu a expressão do antagonismo entre duas 

classes na sociedade portuguesa da época: a nobreza feudal e a nova burguesia mercantilista. 

114  

                                                                                                                                                         
linha imaginária seguia, no Brasil, o meridiano que passa por Belém do Pará, ao Norte, e por Laguna, no Estado 
de Santa Catarina ao Sul. 
111 BORGES, Fragmon Calmon. Origens históricas da propriedade da terra – 1958. In: STÉDILE, João Pedro 
(Org.). A Questão Agrária no Brasil – Vol. 1 - O debate tradicional 1500/1960. São Paulo: Expressão Popular, 
2005. P. 259. 
112 PANINI, Carmela. Reforma Agrária dentro e fora da lei: 500 anos de história inacabada. São Paulo: 
Paulinas, 1990. P. 22. 
113 Idem. P. 21. 
114 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 43. 
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Sua criação representou uma tentativa de salvar a decadente agricultura em Portugal, 

profundamente afetada pelo desenvolvimento das atividades nos crescentes centros urbanos 

que, aliada com a grande peste que assolava a Europa, provocou uma grande escassez de mão-

de-obra no campo. Por sua natureza e desiderato, as sesmarias significaram, em Portugal, a 

distribuição de terras, caracterizada pela prevalência da pequena e média propriedade. 

Mesmo com um intuito totalmente distinto do da sua criação, e já em desuso na 

metrópole, o instituto sesmarial foi transplantado para o regime fundiário das terras 

brasileiras. Na colônia tinha o fim de povoar as costas do Atlântico e preservá-las da cobiças 

dos invasores. O regime sesmeiro foi aqui introduzido, pois, sem levar em conta as 

peculiaridades do território brasileiro. O único ponto que havia em comum entre o Brasil e 

Portugal, nas respectivas épocas de aplicação do instituto, na questão fundiária, eram as terras 

inaproveitadas em ambos os territórios. No entanto, a ociosidade do solo tinha naturezas 

diferentes nos dois territórios.  No reino, havia concentração de terras nas mãos de poucos 

proprietários, enquanto que no Brasil havia todo um extenso continente passível de 

exploração.115 Essas distorções vão repercutir na nossa estrutura fundiária até os dias de hoje. 

O território brasileiro foi então explorado por particulares no regime de concessão. O 

acesso a estas terras era definido de acordo com o prestígio dos interessados, sendo grande 

parte do território nacional concedido a poucos privilegiados, desde o início da colonização. 

Ter a posse, o controle da terra, significou desde aquele momento ter controle sobre os meios 

de produção da colônia, controle este traduzido num elevado poder político e social dos 

sesmeiros. “O senhorio da terra garantia aos fidalgos, amigos do rei, a dominação econômica, 

social e política sobre o território colonial. A forma jurídica para essa dominação era o 

instituto da sesmaria.” 116  

                                                 
115 PANINI, Carmela. Op. Cit. P. 22. 
116 SOUZA, Marcos Rogério de. Regime jurídico da propriedade produtiva no direito brasileiro. Franca: 
UNESP, 2007. P. 25. 
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  As sesmarias fundavam-se no direito de terra, assegurado pela sua efetiva 

exploração, e tinham também caráter hereditário.  O sesmeiro não detinha a propriedade da 

terra, mas somente o direito ao uso, uma concessão do Poder Público, subordinada a cláusulas 

resolutivas de direito à exploração de terras a particulares. Competia ao sesmeiro colonizar a 

terra, ter nela moradia habitual e cultura permanente, demarcar os limites das áreas, 

submetendo-os a posterior confirmação, e pagar os tributos correspondentes.117  

De acordo com os preceitos que regulavam a concessão das sesmarias, estas eram 

concedidas sempre a título precário e sob três condições: medição, confirmação e cultura. A 

medição era raramente observada, pelas dificuldades estruturais e financeiras, mas não havia, 

no entanto, justificativas plausíveis para a não observância das demais. 

O não cumprimento dessas obrigações configurava o “comisso”, situação que 

acarretava a perda do direito de posse do sesmeiro sobre a gleba concedida. No entanto, como 

“as concessões de terras eram feitas a pessoas privilegiadas – os beneficiários da concessão 

eram sempre os nobres arruinados economicamente, em face da desagregação do feudalismo, 

ou os plebeus enriquecidos pelo mercantilismo – o descumprimento das obrigações era 

comum.” 118 A lei - que previa a perda da terra quando do não cultivo – nunca chegou a ser 

efetivamente aplicada, em decorrência do poder e prestígio dos concessionários. Mesmo não 

sendo raro o descumprimento das obrigações atribuídas aos beneficiários, o número de 

sesmarias declaradas em “comisso”, e a correspondente penalização com a retomada das 

terras, é irrelevante, se é que existiram. 

O modo de produção colonialista foi marcado pela monocultura. O primeiro produto a 

ser cultivado em larga escala no país foi a cana-de-açúcar, para abastecer os engenhos de 

produção de açúcar. Segundo Caio Prado Júnior, as características da de produção e 

comercialização da cana determinaram o tipo de produção empregado na colônia: o latifúndio. 

                                                 
117 MELLO, João Alfredo Telles (Org.). Op. Cit. P. 240. 
118 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 58 
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A cultura da cana somente se prestava, economicamente, a grandes 
plantações. Já para desbravar convenientemente o terreno tornava-se 
necessário o esforço reunido de muitos trabalhadores; (...) São sobretudo 
estas circunstâncias que determinarão o tipo de exploração agrícola adotada 
no Brasil: a grande propriedade.119 
 
 

Com o desenvolvimento da produção açucareira, a partir do sistema da “plantagem” 

120, a sesmaria encontrara o seu “destino econômico”.  Segundo Guimarães: 

 
Foi o modo de produção do açúcar aqui implantado que conformou nos 
primeiros tempos da colonização o regime de terras e, demais, toda a 
sociedade que então sobre ele se erguia. Modo de produção talvez sui 
generis na história, pois que reunia elementos de dois regimes econômicos: o 
regime feudal de propriedade e o regime escravista de trabalho.121 
 
 

Ao mesmo tempo em que se desenvolvia o regime da propriedade no Brasil, 

germinavam as primeiras sementes do Estado, marcando desde já a profunda relação entre tais 

instituições. “Estruturavam-se a partir das capitanias, tanto a propriedade quanto o Estado, sob 

os mesmos moldes e princípios que regiam os domínios feudais: grandes extensões territoriais 

entregues a senhores dotados de poderes absolutos sobre as pessoas e as coisas.” 122  

Desta forma, no Brasil colônia (1500 - 1822) não se configurou o início da 

propriedade privada de terras no Brasil, no sentido de propriedade absoluta burguesa. A forma 

adotada pelos europeus foi a do monopólio da propriedade de todo o território pela 

monarquia. 

                                                 
119 JÚNIOR, Caio Prado. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1998. P. 33. 
120 Nomenclatura que Jacob Gorender atribui ao sistema de produção escravista colonial, baseado na 
monocultura e na propriedade latifundiária. GORENDER, Jacob. Gênese e desenvolvimento do capitalismo no 
campo brasileiro. In: STÉDILE, João Pedro (Org.). A Questão Agrária Hoje. Porto Alegre: UFRGS, 1994. P. 
24. 
121 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 45. Guimarães filiava-se à corrente doutrinária que entendia que 
no Brasil colônia o regime de produção era o feudal. Deste modo, a reforma agrária contribuiria para o próprio 
desenvolvimento do capitalismo no país. A reforma agrária serviria para eliminar os últimos resquícios feudais 
do campo brasileiro. Outra corrente entendia que o regime já era capitalista, um capitalismo colonial, de forma 
que o capitalismo não precisava da reforma agrária para o seu desenvolvimento. Neste sentido, vide 
SIMONSEN, Roberto. História econômica do Brasil. São Paulo: Editora Nacional, 1937. Caio Prado Júnior 
denominava o modo de produção da época de capitalismo dependente. PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do 
Brasil contemporâneo: colônia. São Paulo: Brasiliense, Publifolha, 2000.. 
122 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 46. 
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 A partir do século XVII, a obrigação do uso produtivo da terra em prazo determinado 

foi virando letra morta. O sesmeiro foi aos poucos se tornando fazendeiro, senhor de engenho, 

cada vez mais privilegiado. No final do século XVIII, graças à liberalidade com que as 

sesmarias eram concedidas, os latifúndios ocupavam todas as regiões economicamente 

importantes.123  

As sesmarias perduraram no país por cerca de três séculos, deixando como marca um 

sistema econômico baseado na monocultura, e uma estrutura fundiária profundamente 

concentrada, colocando-se como o berço do sistema latifundiário brasileiro, haja vista que 

propiciava o acesso a terra somente a uns poucos privilegiados. 

 
Sob o signo da violência contra as populações nativas, cujo direito congênito 
à terra nunca foi respeitado e muito menos exercido, é que nasce e se 
desenvolve o latifúndio no Brasil. Desse estigma de ilegitimidade que é o 
seu pecado original, jamais ele se redimiria.124 
 
 

 
3. O Regime de Posses 

 

 Diante do exposto, verifica-se que os trabalhadores, fossem indígenas, negros ou 

brancos e mestiços que não faziam parte da nobreza, não tiveram qualquer possibilidade de 

acesso às terras da colônia, reservada a uns poucos privilegiados, pelo regime das sesmarias. 

Por essa razão, não tinham outra opção senão apoderar-se fisicamente da terra necessária à 

sua subsistência, o que normalmente acontecia em local remoto e distante dos núcleos de 

povoamento. Essa ocupação decorreu da aplicação distorcida do instituto das sesmarias ao 

Brasil colonial.125 

 Diante da dificuldade em se estabelecerem as marcações das sesmarias, acabavam 

restando espaços entre glebas, um intervalos entre as terras concedidas. Tais espaços não 

                                                 
123 MORISSAWA, Mitsue. Op cit. pág. 70. 
124 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 19. 
125 SOUZA, Marcos Rogério de. Op. Cit. P. 29. 
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tardaram a serem ocupados por posseiros, trabalhadores destituídos de títulos nobiliárquicos e 

prestígio, que se utilizaram deste artifício para ter acesso às terras, dando início ao chamado 

sistema de posses.  

 
Nesse regime latifundiário, porém, em que o cultivador independente, o 
lavrador livre é economicamente asfixiado, vê-se, então, o apossamento 
pelos colonos dos tratos de terreno, deixados entre os limites das grandes 
propriedades, e assiste-se à migração dos mais audazes, para as paragens 
distantes dos núcleos de povoamento, em demanda de terras que, de tão 
remotas, ao senhor das fazendas lhe não valha ainda a pena requerer de 
sesmaria.126 
 
 

Essas ocupações se iniciaram nas terras sem dono, mas depois passaram a incidir nas 

sesmarias abandonadas ou não cultivadas. Por fim, para as terras devolutas e também para 

áreas internas dos latifúndios que não tinham todas as suas terras utilizadas. As posses se 

configuraram, deste modo, como única via de acesso às pequenas propriedades.  

 Alberto Passos Guimarães destaca que “as sesmarias não eram mais as únicas vias de 

acesso à ocupação territorial, e a situação de fato que se criava viria a exigir a alteração da 

situação jurídica tradicional.” 127 A partir de então, começou-se a admitir a legitimidades das 

ocupações sem título de propriedade, passando-se a discipliná-las. Conclui o autor de “Quatro 

séculos de latifúndio” que, atacando de frente o todo poderoso sistema latifundiário, violando 

as suas draconianas instituições jurídicas, “a posse passa à história como a arma estratégica de 

maior alcance e maior eficácia na batalha secular contra o monopólio da terra.” 128 

 Dois meses antes da independência, D. Pedro I baixou a Resolução nº 76, de 17 de 

junho de 1822, suspendendo o regime das sesmarias. Passou a vigorar, pela falta de uma 

regulação específica da propriedade da terra, o regime de posses, pelo qual a ocupação com 

cultura efetiva firmou-se como mérito de aquisição de domínio.129 Ao contrário do regime das 

                                                 
126 LIMA, Ruy Cirne. Pequena história territorial do Brasil: sesmarias e terras devolutas. São Paulo: 
Secretaria de Estado da Cultura, 1990. P. 47. 
127 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 118. 
128 Idem. P. 113. 
129 MELLO, João Alfredo Telles (Org.). Op. Cit. P. 240. 
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sesmarias, no regime de posses cabia ao posseiro primeiro explorar a terra, para depois 

legalizá-la como sua. Não havia, no entanto, uma disciplina jurídica própria de tal regime. Foi 

na prática, mediante a posse com cultura efetiva da terra, que se legitimaram essas posses. 

 O reconhecimento do direito de usar, gozar e até dispor da terra estava ligado à sua 

efetiva utilização, independente da existência de título expedido pelo Poder Público. Esse 

reconhecimento foi, entretanto, ulterior. Adveio com a Lei de Terras, segundo a qual a posse 

antiga, acompanhada pela efetiva cultura do território, gerava direito de propriedade.  

 A legitimação das posses constitui a abertura de uma brecha no antes intangível direito 

latifundiário de propriedade. Tal alteração não acarreta, no entanto, uma mudança estrutural 

no perfil da propriedade rural brasileira. A forma latifundiária mantém o seu poder, sendo a 

este tipo de propriedade concedidas as melhores terras, as melhores áreas para cultivo e 

escoamento da produção. O regime de posses se caracterizava por duas formas de cultivo da 

terra: a latifundiária, monopólio dos grandes produtores de café, cacau e borracha, exploradas 

pelos seus escravos, e produzindo para o mercado europeu; e a pequena posse, cultivada pela 

família que a ocupava e nela residia, com o cultivo voltado para subsistência, e os excedentes 

comercializados nas feiras próximas.130 A prevalência continuou a ser, portanto, do sistema 

latifundiário. 

  

4. A propriedade fundiária na Lei de Terras (1850). 

 

 A Constituição do Império mudou a configuração do direito de propriedade no Brasil. 

A Carta Magna passou a consagrar o princípio da propriedade privada absoluta. Entretanto, 

não se definiu o regime jurídico das novas propriedades, nem em âmbito infraconstitucional. 

Deste modo, ficou de certa forma livre o acesso à terra, caracterizado com a posse, e não com 

                                                 
130 PANINI, Carmela. Op. Cit. P. 27. 
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a propriedade. Como dito, essas posses não eram previstas legalmente, impossibilitando a 

caracterização da propriedade legítima.  

Um traço marcante do período é a presunção de que as antigas sesmarias registradas 

configuravam-se como propriedades privadas legítimas. A Essa situação perdurou por um 

período de quase 30 anos, até 1850. Nesse ano foi promulgada a Lei n° 601, conhecida como 

Lei de Terras, que viria a regulamentar a propriedade privada da terra, prevista na 

Constituição Imperial. Concebida no bojo da crise da escravidão, preparou o terreno para a 

passagem do sistema escravista para o trabalho assalariado. Esta lei foi a primeira tentativa do 

poder público nacional de oferecer legitimidade à propriedade privada das terras, 

configurando-se num importante capítulo da formação da propriedade latifundiária no país. 

Cria-se o divisor de águas entre a propriedade privada e a pública das terras brasileiras.  

 
A Lei de terras incorporou-se num contexto de gradativa introdução das 
relações capitalistas de produção na América latina, exigindo a adaptação da 
agricultura à produção em massa para o mercado. No Brasil, esse período 
corresponde à expansão econômica do café, à pressão quanto ao fim do 
tráfico negreiro e á introdução da mão-de-obra assalariada.131 
 
 

Organizou-se, no plano jurídico, o caos fundiário brasileiro existente na metade do 

século XIX, caracterizado por um complexo de situações que reunia desde as sesmarias 

concedidas e integralmente regularizadas (demarcadas, confirmadas e aproveitadas), sobre as 

quais o beneficiário tinha o domínio, passando pelas sesmarias irregulares em que os 

concessionários detinham apenas a posse, até as glebas ocupadas por simples posse. Havia 

ainda grandes extensões de terras não ocupadas.132 Foram reconhecidas como propriedades 

particulares as antigas sesmarias confirmadas e não encontradas em comisso, as sesmarias e 

concessões revalidadas e posses mansas e pacíficas legitimadas nos termos da lei. 

 

                                                 
131 VARELA, Laura Beck. Das Sesmarias à Propriedade Moderna: Um estudo de história do direito 
brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. P. 127. 
132 SOUZA, Marcos Rogério de. Op. cit. P. 32. 
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Norma de transição, verdadeiro divisor de águas, a lei de 1850 procura, de 
um lado, legitimar as apropriações anteriores, que revestem as formas dos 
apossamentos, das datas, das sesmarias – sendo o critério legal utilizado, 
precisamente, o do efetivo cultivo e morada sobre as terras. Divisor de águas 
entre a propriedade, reino do formal, do direito, e a mera posse, terreno da 
informalidade, dos fatos.133   
 

 
A escravidão ocupou o centro do sistema social e econômico do país ao longo de 

quatro séculos. A produção econômica e a própria sociedade assentaram-se sobre o sistema 

escravista. No início do século XIX, no entanto, o trabalho escravo entra em crise. A 

Inglaterra desenvolvia o seu parque industrial, e a escravidão não era interessante para o 

capitalismo industrial então ascendente. Em primeiro lugar, o escravo era um bem oneroso, 

necessitava de cuidados especiais, não sendo conveniente colocá-los para os duros trabalhos 

industriais, precários, que poderiam causar doenças, e, conseqüentemente, prejuízos ao patrão. 

A Inglaterra necessitava também de mercados receptores de seu excedente industrial, e o 

Brasil configurava-se como uma grande oportunidade para tal. O tráfico negreiro passou a ser 

cada vez mais combatido, e, conseqüentemente, o preço dos escravos teve uma forte alta.   

Carmela Panini ressalta, no entanto, que as pressões inglesas não foram a única razão 

da extinção do trabalho escravo. Foi também resultado da luta dos movimentos abolicionistas 

contra o regime de opressão escravocrata. Organizaram-se em Quilombos, praticaram furtos, 

envenenamentos, suicídios, revoltas armadas, dentre outros, em vários pontos do país. 134 

Com o processo de abolição do regime escravocrata no Brasil (que só viria a se 

concretizar, definitivamente, do ponto de vista legal, em 1888), a terra ocupa o espaço de 

valor-base da economia nacional, substituindo o escravo. O fim do comércio de escravos 

acarretou, desta forma, uma profunda reformulação do sistema produtivo brasileiro, 

essencialmente ancorado na mão-de-obra escrava. A terra é capitalizada, e sua renda vai 

substituir a renda do escravo. 

                                                 
133 VARELA, Laura Beck. Op. Cit. P. 139. 
134 PANINI, Carmela. Op. Cit. P. 31. 
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Urgia encontrar uma válvula de escape, um substitutivo ao escravo como 
categoria econômica central. A essa crise do trabalho escravo responderia a 
elite colonial com o processo de organização da propriedade privada e 
mercantilização da terra. A expansão cafeeira favorece a valorização da 
propriedade da terra, oferecendo bases econômicas para a passagem à mão-
de-obra livre. A extinção do regime sesmarial é um passo importante nesse 
processo de organização da propriedade privada da terra, que se consolida 
com a Lei de 1850 e com o Código Civil de 1916. 135 
 

 
Interessava, pois, pôr fim à escravidão, preparando a passagem do sistema 

escravocrata para o trabalho assalariado. Deste modo, a conjuntura da criação da nova lei que 

regularia a posse e a propriedade da terra no Brasil ocorreu num momento de franco declínio 

do regime escravocrata, base do modelo agrário-exportador. A necessidade de regular o uso 

da terra estava diretamente ligada às discussões em torno da oferta de mão-de-obra para 

trabalhar nas grandes fazendas. Procuravam uma forma de assegurar a propriedade privada da 

terra e, ao mesmo tempo, garantir tal contingente de trabalhadores. 

 Para garantir mão-de-obra disponível, limitaram o acesso à terra, instituindo que a 

única forma de aquisição de terras seria o contrato de compra e venda.136 Adequava-se o 

regime fundiário ao sistema capitalista em expansão, que pressupõe, no tocante à terra, a sua 

propriedade privada absoluta, e a possibilidade de sua mercantilização. Superou-se a 

concessão das sesmarias e o regime de posses, e as terras foram transformadas em 

mercadoria, objeto de relação mercantil. A única possibilidade de aquisição de terras passou a 

ser a compra. As formas tradicionais utilizadas, até então, de doação ou ocupação, não eram 

mais possíveis sob a perspectiva jurídica. Impossibilitava-se o acesso à terra por todos os que 

não fizessem parte da elite do país.  

A Lei de Terras, ao instituir a aquisição de terras somente por atos de compra e venda, 

excluiu os negros ex-escravos do processo de aquisição de terras, bem como os imigrantes 

                                                 
135 VARELA, Laura Beck. Op. Cit. P. 111.  
136 Lei nº. 601, de 18 de setembro de 1850: “Art. 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro 
título que não seja o de compra”. 
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recém-chegados, uma vez que nem um nem outro tinham capital para adquiri-las. Desta forma 

garantiu-se o monopólio da terra para a classe dominante, como também mão-de-obra para os 

latifúndios, único trabalho disponível para essa massa de desempregados. 

A Lei de 1850 entregou as terras como propriedade privada apenas aos fazendeiros, 

aos capitalistas. Fortalecia-se, oficialmente, o latifúndio excludente e injusto socialmente. 

Transformou um bem da natureza, que deveria ser democrático, em um bem privado, 

acessível apenas para os ricos.137 Institucionaliza-se, portanto, o latifúndio. 

 
Na segunda metade do século XIX, para fazer avançar o sistema capitalista, 
no Brasil foi criada a propriedade da terra e em seguida os escravos 
tornaram-se trabalhadores livres. Quando escravos, os trabalhadores eram 
vendidos como mercadorias e como produtores de mercadorias. Como 
trabalhadores, vendiam sua força de trabalho ao ex-escravocrata, então 
fazendeiro-capitalista. Permanecera a separação entre trabalhadores e os 
meios de produção. Com a constituição da propriedade, mais de trinta anos 
antes do fim do sistema escravocrata a terra tornara-se cativa. De modo que 
os escravos tornaram-se livres e sem terra.138 
 
 

Quem detinha a posse de terras mas ainda não tinha o título de reconhecimento, para 

obter o título jurídico de proprietário teve que se submeter ao controle burocrático do governo 

brasileiro que, para tal, criou a Repartição Geral das Terras Públicas (art. 21). Tal órgão tinha 

como função dificultar a vida de novos possíveis latifundiários.  

Para substituir a mão-de-obra escrava então proibida, as elites optaram por realizar 

uma grande propaganda na Europa sobre as oportunidades de trabalhos no Brasil. O público 

alvo foram os camponeses excluídos pelo avanço do capitalismo industrial no final do século 

XIX no continente. Após uma série de acordos entre o Brasil e vários outros países, na 

maioria europeus, iniciou-se um fluxo migratório, como forma de solucionar três problemas: 

o grande contingente de pessoas sem terra e desempregadas na Europa; a escassez de mão-de-

                                                 
137 STÉDILE, João Pedro (org.). Op. cit. P. 284/285. 
138 FERNANDES, Bernardo Mançano.  O MST no contexto da formação camponesa no Brasil. In: STROZAKE, 
Juvelino (Org.). A questão agrária e a justiça. São Paulo: RT, 2000. P. 18. 
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obra para a agricultura e também para a indústria que começa a ser implantada; e garantir, 

mediante o povoamento, a segurança interna do país.   

O país recebeu na época cerca de 1,6 milhões de imigrantes, segundo estudos de Darcy 

Ribeiro139. Esses imigrantes trabalhavam nos latifúndios, nas condições de parceria ou 

colonato, principalmente nas Regiões Sul e Sudeste.  

No entanto, apesar dos incentivos, também ao imigrante não foi garantido o acesso à 

terra. A legislação imperial adotou a teoria da colonização sistemática de Edward Wakefield, 

teórico inglês do neocolonialismo, segundo a qual o governo não deveria doar terras, mas 

vendê-las. Deveria manter as terras ociosas num preço suficiente alto – o preço mínimo, para 

evitar que os desfavorecidos as comprem, mantendo-os como mão-de-obra para os grandes 

proprietários. Segundo Wakefield, o preço mínimo tinha o objetivo de “prevenir os 

trabalhadores de virem a se tornar proprietários de terras, de imediato: o preço precisa ser 

suficientemente para esse propósito, não outro.” 140 

O preço mínimo e a adoção da compra e venda como único meio de adquirir as terras 

devolutas são as duas faces da mesma moeda: proibir o acesso à terra aos negros e pobres. A 

oferta de mão-de-obra é complementada com a importação de colonos livres. O colono 

imigrante vem se somar aos brancos pobres e negros libertos no trabalho da lavoura.141 

José Graziano da Silva comenta este período, destacando que de um lado, restringia-se 

o acesso às terras apenas àqueles que tivessem dinheiro para comprá-las. De outro, criavam-se 

as bases para a organização de um mercado de trabalho livre para substituir o sistema 

                                                 
139 apud STÉDILE, João Pedro (org.). Op. Cit. P. 295. 
140 WAKEFIELD, Edward. A View of the Art of Colonization (1849). Apud: SMITH, Roberto. Propriedade da 
Terra e Transição: estudo da formação da propriedade privada da terra e transição para o capitalismo no Brasil. 
São Paulo: Brasiliense, 1990. P. 278. 
141 SOUZA, Marcos Rogério de. Op. cit. P. 34. 
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escravista. Constituiu-se, deste modo, a constituição de um mercado de trabalho para 

substituir o sistema escravista.142 

À medida que a propriedade territorial vai perdendo sua condição original de doação 

privilegiada, para adquirir qualidades mercantis e converter-se em valor negociável, as idéias 

de “colonização sistemática” ingressam no patrimônio jurídico da classe dos senhores rurais, 

corporificando-se, afinal, na legislação do Império. 143 

 Karl Marx, ao comentar a teoria de Wakefield, afirma que ela evidencia que 

 
O capital, em vez de ser uma coisa, é uma relação social entre pessoas, 
relação esta que se estabelece por intermédio das coisas. Dê-se, por via 
governamental, à terra virgem um preço artificial, fora da lei da oferta e da 
procura, que obrigue o imigrante a trabalhar longo tempo como assalariado, 
antes de haver ganho dinheiro bastante para comprar terra e de tornar-se um 
camponês independente. O fundo resultante da venda das terras a um preço 
relativamente proibitivo para o trabalhador assalariado empregue-o o 
governo na importação de pobres diabos da Europa para as colônias a fim de 
oferecer, assim, ao senhor capitalista seu mercado de trabalho assalariado. 
Eis aí o grande segredo da “colonização sistemática”.144 
 

  
Ainda no projeto de colonização, a lei estabelecia que o financiamento do programa de 

imigração deveria ser feito pela venda das terras devolutas (art. 19). Um dos objetivos da lei 

era, deste modo, “dar ao Estado imperial o controle sobre as terras devolutas que desde o fim 

do regime das sesmarias vinham passando de forma livre ao patrimônio particular.” 145 

Atendia à necessidade de o Estado garantir o controle sobre as terras públicas, de forma a 

auferir a renda necessária para a imigração. A lei buscou, então, definir o que era de domínio 

privado e que era de domínio público (efetuada pelo Regulamento da Lei de Terras - Decreto 

nº. 1318, de 30 de janeiro de 1854). Ao reconhecer e regularizar a propriedade privada de 

terras no Brasil, estabeleceu que essas terras ou eram públicas ou privadas, advindo daí a 

                                                 
142 SILVA, José Graziano da. O que é Questão Agrária. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense, 
2001. P. 28. 
143 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 111. 
144 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I, Volume II. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1999. P. 265. 
145 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da lei de 1850. Campinas: Unicamp, 1996. P. 
334. 
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regra de que toda terra sem título legítimo de propriedade particular no Brasil é pública. Neste 

sentido, Roberto Smith coloca que 

 

 

 
Após a regulamentação da Lei de Terras, assiste-se a uma inversão na 
conduta do Estado em relação à identificação e demarcação da propriedade. 
O Estado passa a assumir a iniciativa de discriminar e demarcar suas terras, 
denominadas ‘devolutas’, quando o encaminhamento anterior era aquele 
pelo qual cabia inicialmente ao proprietário privado comprovar e identificar 
suas terras, considerando-se devolutas as terras remanescentes.146 
 
 

 Tal legislação foi, entretanto, bastante desrespeitada pelas oligarquias agrárias da 

época, principalmente no tocante aos processos de discriminação e arrecadação das terras 

devolutas, que continuaram sujeitas às ambições latifundiárias e especulativas.  

 Verifica-se a legalização definitiva da estrutura latifundiária com a Lei de Terras, 

adequando a normatização da propriedade da terra às necessidades do modelo de produção em 

desenvolvimento. Mais um período histórico se passava sem que houvesse no Brasil qualquer 

política de distribuição de terras e inclusão dos trabalhadores rurais. 

 

5. Transformações no modelo agrícola – manutenção do latifúndio. 

 

 O início do século XX é marcado por transformações no modo de produção 

implantado no Brasil. Tais mudanças trouxeram uma nova configuração no modelo agrícola, 

sem, no entanto, atingir a estrutura do modelo latifundiário nacional. Mesmo com algumas 

mudanças no modelo econômico, a Proclamação da República não vai significar qualquer 

transformação no modelo fundiário nacional. 

                                                 
146 SMITH, Roberto.Op. Cit. P. 350. 
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Até 1930, a oligarquia rural constitui-se como classe dominante em nossa sociedade. 

A economia era voltada aos interesses agrários, agroexportadores e comercial-importadores. 

A crise capitalista de 1929 trouxe, no entanto, graves consequências para e economia do setor 

rural brasileiro. A crise trouxe uma desvalorização no preço do café – então o principal 

produto da economia nacional - em torno de 30%, uma diminuição das exportações, 

decorrente da falta de crédito disponível, dentre outros aspectos, que desencadearam 

sucessivas crises de superprodução, quando milhões de sacas de café foram queimadas. 

Segundo Alberto Passos Guimarães, dois fatores contribuíram para o enfraquecimento do 

sistema latifundiário tradicional: no plano externo, a evolução do capitalismo para o regime 

monopolista; no plano interno, o desenvolvimento do capitalismo industrial.147 

 Tais consequências criaram condições propícias para o desenvolvimento do poder da 

nova classe econômica em ascensão: a burguesia industrial.  Os setores urbano-industriais, 

insatisfeitos com a prevalência dos interesses agrários na condução política e econômica do 

país, chegam a tomar o poder, com a chamada “Revolução de 1930”,148 marcando o início do 

período de hegemonia do setor industrial sobre o setor agrário. O período que vai da década 

de 30 até a II Guerra Mundial, caracteriza-se como a fase de transição de uma sociedade 

eminentemente agroexportadora para uma sociedade com característica urbano-industrial. 

 Esse período de transição é situado por Guimarães em três etapas, chamadas por ele de 

“etapas de decomposição do sistema latifundiário” 149: a primeira fase – gestação da crise – 

situa-se nos anos imediatamente posteriores à proclamação de nossa independência até o fim 

do século XIX. Marcada por cisões no antes monolítico bloco das oligarquias dominantes. 

                                                 
147 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 169. 
148 Em 1929 lideranças do estado de São Paulo romperam a aliança com os mineiros representada pela política 
do café-com-leite, e indicaram o paulista Júlio Prestes como candidato à presidência da República. Em reação, o 
Presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada apoiou a candidatura oposicionista do gaúcho 
Getúlio Vargas. Em 1° de março de 1930 houve eleições para presidente da República que deram a vitória ao 
candidato governista Júlio Prestes, que não tomou posse em virtude do golpe de estado desencadeado a 3 de 
outubro de 1930, e foi exilado. Getúlio Vargas assumiu a chefia do "governo provisório" em 3 de novembro de 
1930, data que marca o fim da República Velha. 
149 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 158. 
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Primeiro com a oposição entre latifundiários reinóis e brasileiros, depois entre os senhores de 

engenho e os fazendeiros do café, e mais tarde entre os próprios latifundiários cafeizistas de 

São Paulo e Rio de Janeiro. Contribuíram com o início dessa crise também o reconhecimento 

das posses e a legalização da pequena propriedade, com a distribuição de lotes aos colonos 

imigrantes no sul do país. 

 A segunda etapa desta crise – eclosão da crise – inicia-se no início do século XX, com 

a primeira superprodução cafeeira, que obrigou os latifundiários paulistas a implementarem 

mudanças no processo de produção. Este período marca também o florescimento do nascente 

capitalismo industrial. E, por fim, o chamado período da aceleração, tem seu ponto de partida 

com a crise de 1929, e marca a derrocada do monopólio do poder político e econômico da 

classe latifundiária. O sistema produtivo rural esgota suas condições de manutenção, e passa 

exigir cada vez mais recursos, subvenções e favores dos cofres públicos para assegurar a sua 

sobrevivência. “Nos planos econômico, político e ideológico sua influência perde terreno, 

assim como perde terreno sua posição participante no aparelho do Estado.” 150 

 Com o advento do período industrial, o setor agrário, paulatinamente, subordina-se ao 

projeto de industrialização do país. No entanto essa passagem se dá sem maiores rupturas. A 

classe dominante agrária, enfraquecida pelas crises no sistema rural de produção, busca meios 

de manter certo poder político e econômico. Há então uma aliança, que cria uma 

interdependência dos setores agrários e industriais, marcada por quatro fenômenos 151: 

demanda de produtos industriais originada dos setores agroexportadores; os insumos para a 

industrialização passam a ser adquiridos no estrangeiro; o setor agrário passa a produzir 

matéria-prima para a indústria local; forte interpenetração entre indústria e agricultura.  

 
Desta forma, as duas classes encontram um denominador comum e mantêm 
ilesos os interesses de uma e de outra. (...) Logo, as divergências de 

                                                 
150 Idem. P. 160. 
151 DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado. Petrópolis: Vozes, 1981. P. 23. Apud PANINI, 
Carmela. Op. Cit. P. 54. 
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interesses não alteram a aliança entre a burguesia industrial e os grandes 
proprietários rurais. A industrialização é implantada sem que se modifique a 
estrutura agrária. 152 
  
 

O desenvolvimento da industrialização, além de não alterar a estrutura agrária, 

promoveu um duro processo de exploração dos trabalhadores, seja do campo seja das cidades. 

A década de 1950 desencadeou, por exemplo, o nascimento das Ligas Camponesas e de 

outros movimentos que iniciaram a luta por mudanças na estrutura fundiária do país.  

No início dos anos 60, com a chegada de João Goulart – Jango – à presidência da 

república, acirraram-se os conflitos de classe no país. O presidente proclamou vários 

discursos com ásperas críticas às minorias proprietárias de terras.  

Várias medidas do governo desagradaram os setores capitalistas industriais e 

latifundiários. Por exemplo a edição da Lei n° 4132/62, que inseriu no ordenamento jurídico 

brasileiro a figura da desapropriação por interesse social. Segundo a lei, em seu artigo 1°, “a 

desapropriação por interesse social será decretada para promover a justa distribuição da 

propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-estar social”. O art. 2° dispôs sobre os critérios 

para a determinação do interesse social. Dentre eles, destaca-se “o aproveitamento de todo 

bem improdutivo ou explorado sem correspondência com as necessidades de habitação, 

trabalho e consumo dos centros de população a que deve ou possa suprir por seu destino 

econômico” (I), “o estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de 

povoamento e trabalho agrícola” (III), ou ainda “a manutenção de posseiros em terrenos 

urbanos onde, com a tolerância expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua 

habitação, formando núcleos residenciais de mais de 10 (dez) famílias” (IV). 

Foi editado também o Estatuto do Trabalhador Rural (Lei n° 4.214/63), e incluída a 

reforma agrária como uma das principais medidas das reformas de base. No início de 1964 o 

governo Jango editou o Decreto n° 53.700, declarando de interesse social para fins de 
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desapropriação as terras localizadas numa faixa de dez quilômetros ao longo das rodovias e 

ferrovias e as terras beneficiadas ou recuperadas por investimentos da União em obras de 

irrigação, drenagem ou açudagem. 

Como reação a essas medidas, dentre outros elementos, uma aliança de setores civis e 

militares articulou um golpe de estado, derrubando o governo legalmente constituído, e dando 

início à ditadura que vigoraria no país por mais de 20 anos, com os governos militares. Com a 

justificativa de salvar o Brasil de uma dita “ameaça comunista”, e com o dedicado apoio do 

governo dos Estados Unidos, a ditadura militar passou a reprimir com força bruta qualquer 

manifestação de oposição ao golpe, com torturas, censura, prisões políticas, dentre outras 

medidas. Em nome da “segurança nacional” legitimaram ideologicamente todas as 

arbitrariedades cometidas. 

No período imediato após o golpe, em meio à profunda crise econômica vivida pelo 

país, três questões gerais se colocavam como exigências do desenvolvimento capitalista no 

Brasil: o combate à inflação, a alteração da política externa e a chamada “modernização da 

agricultura.” 153 Passam a ser tomadas medidas com o intuito de “modernizar” as relações de 

produção, de desenvolver o capitalismo no país, de acordo com preceitos estabelecidos pelo 

governo dos Estados Unidos. Nesse processo, incluem-se agricultura, comércio e indústria 

como setores que deveriam passar por uma profunda reformulação.  

Nesse diapasão, foi editada em 1964 a Lei n° 4.504, o Estatuto da Terra. Promulgada 

pelo Presidente-Marechal Castelo Branco, configurou-se, pelo menos na teoria, como a 

primeira lei de reforma agrária na história do Brasil. Tinha um duplo objetivo: primeiro, 

pacificar as lutas sociais no campo, as demandas sociais por reforma agrária, de forma de 

evitar novas rebeliões sociais, como a Revolução Cubana, em 1959;154 segundo, e central, era 

adequar o desenvolvimento agrário ao processo de industrialização do país. A própria 
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mensagem enviada ao congresso para fundamentar a lei dispõe que “não se contenta o projeto 

em ser uma lei de reforma agrária. Visa também a modernização da política agrícola do país, 

tendo, por isso mesmo, objetivo mais amplo e ambicioso, é uma lei de desenvolvimento 

rural.” 155 Tal aspecto consta já em seu primeiro artigo, especificando que a lei regula  “os 

direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da 

Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola” (art. 1º). 

 O Estatuto foi elaborado por um corpo técnico especializado, e trouxe inovações 

importantes no marco legal da propriedade agrária brasileira. Tratava do conceito de reforma 

agrária, “conjunto de medidas que visam a promover melhor distribuição da terra, mediante 

modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e 

ao aumento da produtividade”; instituiu o instituto da desapropriação, criou o imposto 

territorial – até então os proprietários de terras nunca haviam pago qualquer tributo sobre suas 

propriedades – e definiu a função social da terra, pela qual o proprietário teria o dever de 

utilizar a terra com respeito ao meio ambiente, de forma racional e adequada, cumprindo a 

legislação trabalhista e produzindo bens para coletividade. 

Ao conceituar política agrícola, no entanto, a lei já demonstrava uma concepção de 

desenvolvimento agrícola contraposta à de reforma agrária: “o conjunto de providências de 

amparo à propriedade da terra, que se destinam a orientar, no interesse da economia rural, as 

atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de 

harmonizá-los com o processo de industrialização do país.” Verifica-se, pois, que a concepção 

de reforma agrária do Governo Castelo Branco voltava-se para o aumento da produção e da 

produtividade, bem como para a consolidação da propriedade no campo. Deslocaram a 

bandeira da reforma agrária para o âmbito do técnico e da eficácia.156 
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 As disposições legais concernentes à reforma agrária explicam-se pelo fato de, 

inicialmente, o governo militar ter elencado a reforma agrária como alternativa para a 

agricultura brasileira, acreditando que a estrutura fundiária consistia num obstáculo ao 

desenvolvimento do capitalismo no país. Via certo interesse de classe na formação de uma 

classe média rural alternativa para o consumo de certos produtos industriais. Constituía-se, 

também, como uma resposta às pressões políticas e sociais do campo.  

No entanto, a sua discussão desencadeou uma forte reação dos setores latifundiários, 

através das entidades ruralistas, destacando-se a Sociedade Rural Brasileira (SRB) e a 

Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), que cobraram do governo o apoio dado ao golpe. 

Tais reações tinham como objeto central a luta contra as desapropriações de terras, e o 

discurso da desnecessidade de uma reforma agrária no Brasil, inseridas no debate da proteção 

absoluta da propriedade privada. A política agrária do governo deveria ser focada, de acordo 

com tais entidades, somente no aspecto do desenvolvimento do capitalismo no campo, às 

demandas do “setor produtivo”. A reforma agrária deveria ser entendida como “reformulação 

agrícola”. Sentindo-se traídas, as classes dominantes não mostraram, desta forma, como 

esperava o governo, qualquer entusiasmo com a proposta da reforma agrária, levando o 

governo – com elas comprometido – a por de lado seus componentes distributivistas. 

O Estatuto da Terra deve ser apreendido como um campo de forças, o qual, desde a 

elaboração do projeto até a sua aprovação final, registrou a medição de forças entre o governo 

e seus técnicos e as distintas frações da classe dominante agrária, em luta pela sua não 

implantação.157 Fruto dessa disputa de classes, o Estatuto da Terra contemplou duas 

estratégias distintas: uma, de caráter “distributivista”, permitindo a desapropriação dos 

latifúndios improdutivos; e outra, produtivista, focada na política agrícola.158 O tópico 
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destinado à política agrícola foi privilegiado ao longo da ditadura militar, em detrimento da 

reforma agrária. 

Vale ressaltar que, apesar do que se possa depreender pela reação dos ruralistas, a lei 

não tinha um caráter reestruturador da estrutura fundiária brasileira. A legislação em momento 

algum ameaçou o latifúndio. A reação dos latifundiários aos dispositivos sobre a reforma 

agrária só evidenciam o caráter de classe que norteia o debate sobre a propriedade da terra no 

Brasil. Mesmo com o objetivo de desenvolver as relações capitalistas, ao discutir 

desapropriações de terras improdutivas – entrando na seara da propriedade absoluta burguesa 

– a classe dominante agrária, historicamente retrógrada e conservadora, logo se insurge.  

Apesar da lei criar as condições jurídicas à realização da reforma agrária, a 

aplicabilidade do Estatuto da Terra não foi efetivada. A permanente pressão das entidades e 

organizações ruralistas resultou no esvaziamento dos dispositivos destinados às políticas de 

distribuição das propriedades rurais improdutivas. Consagrou-se “a separação entre reforma 

agrária e a modernização da agricultura, binômio tão caro aos articuladores do Estatuto da 

Terra e que, uma vez derrotado, viria legitimar a capitalização da agricultura brasileira, sem 

maiores alterações na estrutura fundiária do país.” 159 

A política agrária do regime militar baseia-se na continuação do processo de 

concentração fundiária. A edição de uma lei de reforma agrária que não foi aplicada, aliada às 

políticas públicas que estimularam os projetos de colonização e permitiram a industrialização 

e a modernização excludente da agropecuária, sem distribuição de terras, amplificaram a 

concentração de terras, agravando a problemática rural.  

Na realidade, o Estatuto da Terra resultou em uma lei impeditiva da transformação da 

estrutura agrária. Os mentores da lei não estavam compromissados com a elaboração de uma 

lei que viabilizasse a reforma agrária. Segundo Carmela Panini: 
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Interessa-lhes dotar a classe dominante de uma lei que dê franca abertura ao 
desenvolvimento rural, segundo os moldes capitalistas. Dedicam-se, 
portanto, à elaboração de uma lei rural que ofereça o suporte legal para o 
rápido processamento do sistema capitalista de produção agrícola. (...) Mas, 
para que a manutenção do status quo na zona rural seja pacificamente 
garantida, cabe-lhes criar uma lei que, aos olhos dos camponeses, crie a 
expectativa da realização de uma reforma agrária radical.160 
 

 
Os resultados desta opção política dos militares são inequívocos. Durante o regime 

militar foram “privatizados” cerca de 115 milhões de hectares (aproximadamente 47% das 

terras agricultáveis do país), através dos processos de discriminação, arrecadação e alienação 

ou reconhecimento de domínio sobre terras públicas. 161 

 A reforma agrária implantada pelos militares, numa concepção totalmente distorcida, 

foi a colonização, que atendia a preceitos da própria lei. Na verdade, para diminuir a pressão 

social por terra, feita por trabalhadores das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, o governo 

estimulou projetos de colonização, oficiais e particulares, que consistiam no povoamento e 

exploração de locais pouco habitados nas regiões Norte e Centro-Oeste, tidos como novas 

fronteiras agrícolas. A propaganda governamental prometia terra e melhores condições de 

vida às famílias que se interessassem pelos projetos de colonização, mas, na prática, foram 

assentadas e abandonadas pelas políticas públicas.  

O governo militar na realidade reduziu o projeto de reforma agrária a um processo 

simplista e questionável de colonização de áreas distantes que até então não despertavam os 

interesses dos latifundiários. As desapropriações previstas na lei foram esquecidas. Sobre essa 

distorcida “reforma agrária”, Sônia Regina de Mendonça comenta que “no lugar da crítica à 

estrutura fundiária, colocava-se uma nova alternativa por intermédio da ocupação de terras 

públicas em fronteiras, o que tornava a reforma agrária um equivalente de colonização.” 162  
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A escolha deste modelo significou, segundo José de Souza Martins, a 

desresponsabilização do processo de desenvolvimento econômico com a questão social dos 

trabalhadores, dando-se primazia aos interesses das grandes empresas. Para ele, tal política 

passaria a permitir 

 
uma reformulação da política governamental, no sentido de reorientar os 
fluxos migratórios para fora do campo e não para o campo, abrindo um 
espaço maior e sem conflitos para a instalação e expansão da grande 
empresa capitalista no setor agropecuário, especialmente nas novas 
regiões.163 
 
 

 O governo criou diversos projetos de colonização, principalmente nas regiões da 

Amazônia e Centro-Oeste, com o projeto da nova fronteira agrícola.  Vale salientar que esses 

projetos não levaram em consideração os direitos de milhares de posseiros e indígenas nas 

regiões colonizadas, promovendo a expulsão e esbulho do direito dessas pessoas.  

 Em meados dos anos 1970, o governo desconsiderou o Estatuto da Terra, mudando 

sua estratégia em relação às demandas sociais agrárias. Passa, de um lado, a utilizar a 

repressão direta como resposta às demandas por terra e, de outro, a incentivar os projetos 

privados de colonização e a aquisição de terras por setores industriais urbanos. Isso 

aprofundou a concentração fundiária e aumentou ainda mais o padrão de violência no meio 

rural. 

 Nesta década os militares deram continuidade ao processo de modernização capitalista 

da agricultura, e neste projeto não havia espaço para a discussão da reforma agrária, pois tinha 

como pressuposto de seu desenvolvimento a manutenção da estrutura fundiária vigente. As 

transformações na agricultura partiam do diagnóstico de que a agricultura devia se constituir 

num mercado para o setor industrial nascente, contribuindo para o processo de 

industrialização do país.164 
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Com intuito de acelerar o desenvolvimento do capitalismo no campo, 
incentivando a reprodução da propriedade capitalista, durante os governos 
militares pós-64, foram criadas as condições necessárias para o 
desenvolvimento de uma política agrária, privilegiando as grande empresas, 
mediante incentivos financeiros, que passaram a se ocupar da 
agropecuária.165 
 
 

 Atendo-se à tradição de dependência da economia brasileira, o nosso processo de 

produção agrícola passou a ser desenvolvido de acordo com os interesses dos Estados Unidos. 

Impuseram ao Brasil uma prática agrícola que correspondesse à capacidade estadunidense de 

absorver os bens aqui produzidos. Determinavam a espécie, a quantidade, a qualidade e o 

preço dos produtos que a agricultura brasileira devia exportar, e impuseram a adoção de 

tecnologias de produção que incentivassem o desenvolvimento industrial, nunca se 

importando com a qualidade de vida da população. Tais medidas foram tomadas pelo Estado 

brasileiro sempre de acordo com os interesses dos grandes proprietários rurais, dos industriais 

e dos banqueiros. Florestan Fernandes chama tal política econômica de capitalismo 

dependente 166, ou seja, o desenvolvimento nacional a partir da articulação de segmentos da 

elite nacional com o sistema monopolista internacional. Segundo o sociólogo: 

 
A ilusão de uma revolução industrial liderada pela burguesia nacional foi 
destruída, conjuntamente com os papéis econômicos, culturais e políticos 
estratégicos das elites no poder latino-americanas. Agora, uma nova imagem 
do capitalismo (um neocapitalismo?), da “burguesia nacional” e da 
“interdependência internacional” das economias capitalistas está sendo 
reconstruída, para justificar a transição atual e para criar a nova espécie de 
ideologia e de utopia burguesas dependentes.167 
 
 

 José Graziano da Silva, comentando essas transformações no modo de produção 

agropecuário brasileiro, destaca que se superou o debate segundo o qual a agricultura 

brasileira – depositária de uma estrutura de posse e propriedade herdada dos tempos coloniais 
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– seria um obstáculo ao processo de formação de um capitalismo industrial no país.168 A 

implementação dessas mudanças significou a adaptação da agricultura brasileira ao novo 

modelo de desenvolvimento capitalista. Graziano conceitua tal processo como a 

“modernização dolorosa”, pois, se por um lado promoveu a industrialização do campo, 

adaptando-o aos padrões internacionais de produção, tal modernização foi promovida à base 

da exclusão ainda maior dos trabalhadores, do aumento da concentração fundiária, do êxodo 

rural, dentre outros prejuízos sociais. 

 Tais prejuízos sociais não foram fruto do acaso na implantação desse sistema. Para 

citar um exemplo, a exclusão do trabalhador do campo gerou um forte fluxo de migração para 

as grandes cidades, um êxodo rural. José Graziano da Silva destaca que tal processo gerou 

uma “urbanização da população ativa”, ampliando o mercado interno da indústria. 169 

 No tocante à estrutura fundiária, baseou-se na manutenção do modelo proprietário 

altamente concentrado, estimulando cada vez mais a concentração de terras, pois tinha como 

elemento o desenvolvimento das grandes empresas agrícolas, dando início ao hoje chamado 

agronegócio. Alterou-se a base produtiva sem democratizar o acesso à terra, muito pelo 

contrário. A estrutura agrária continuou concentrada, havendo apenas uma transformação 

interna no modo de produção, que permitisse que a agricultura respondesse às necessidades da 

industrialização. 

 Esse aumento da concentração durante o período militar evidencia-se em números. 

Segundo levantamento do IBGE, entre 1970 e 1985, 48,4 milhões de hectares foram 

transformados em latifúndios, quase duas vezes a área do Estado de São Paulo. Durante o 
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período, as terras com mais de 10.000 hectares cresceram 55% em área ocupada, e 50% em 

número de estabelecimentos.170    

 O Estado buscou associar os interesses da burguesia industrial com as demandas dos 

setores latifundiários, propiciando um modelo econômico que beneficiasse a ambos. A 

mecanização do campo estimulou o mercado de máquinas e implementos agrícolas, o fomento 

do uso de adubos e defensivos desenvolveu a indústria química, ao mesmo tempo em que 

liberou mão-de-obra barata para o setor industrial. Beneficiaram-se os latifundiários que se 

“modernizaram”, e os industriais que passaram a vender seus produtos para o campo e receber 

força de trabalho a baixo custo.171 

 A própria industrialização criou o mercado de que necessitava para a sua expansão. 

Segundo José Graziano da Silva, essa expansão se deu, por um lado, pelo “processo 

simultâneo de ampliação da fronteira agrícola e de urbanização crescente da população 

anteriormente dedicada às atividades agropecuárias”, e de outro lado, pelas “transformações 

que provocou na própria agricultura, ao transformá-la também em indústria, que compra 

certos insumos para produzir outros insumos.” 172 

 Essas transformações no modo de produção capitalista no campo tiveram como 

instrumentos a concessão de crédito subsidiado aos grandes proprietários de terras, 

capitalizando-os, a implantação de novas técnicas nos processos de produção, como a 

utilização desenfreada de insumos químicos (agrotóxicos), facilidades para a aquisição de 

terras públicas, enfim, a industrialização do setor agrícola, e seu decorrente aumento da 

produtividade. As facilidades oferecidas pelo Estado começaram a atrair para o setor agrário 

setores dos mais diversificados da economia. O latifúndio perdeu a sua característica 
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tradicional, adaptando-se às novas diretrizes do capitalismo, passando a representar grandes 

grupos econômicos de vários ramos das atividades empresarial e financeira. 

Tal processo causou grandes mudanças nas condições dos trabalhadores do campo, 

causando uma grave crise no mundo do trabalho no meio rural. 

 
Os fertilizantes e defensivos, na medida em que aumentam a produtividade 
da terra, aumentam as exigências de mão-de-obra não-qualificada por 
ocasião das colheitas. A mecanização, na medida em que atinge (por 
questões tecnológicas) principalmente outras atividades que não a colheita, 
acentua a sazonalidade de ocupação dessa mão-de-obra. Desse modo, a 
modernização aumenta as exigências e diminui o período de ocupação da 
mão-de-obra não-qualificada numa dada propriedade agrícola. A solução 
mais econômica para o proprietário que moderniza passa a ser a substituição 
do trabalhador permanente pelo volante, com o conseqüente aumento da 
sazonalidade do emprego dos trabalhadores rurais.173 
 
 

 O processo de modernização da agricultura beneficiou apenas os setores industriais e 

latifundiários, piorando ainda mais a situação dos camponeses.  A modernização conservadora 

consolidou o capitalismo no campo e agravou o quadro de exclusão social no país. 

Resumindo tal período, Bernardo Mançano Fernandes conclui: 

 
O Brasil conheceu uma intensa transformação em sua agricultura no período 
de 1965 a 1985. Nessas décadas da ditadura, os governos militares 
implantaram uma política de desenvolvimento agropecuário para a 
modernização do campo. Esse modelo causou transformações profundas, 
privilegiando a agricultura capitalista em detrimento da agricultura 
camponesa. Essas transformações geraram, de um lado, a modernização 
tecnológica financiada pelo Sistema Nacional de Crédito Rural, de modo que 
a agricultura passou a depender menos de recursos naturais e cada vez mais 
da indústria produtora de insumos, consolidando o processo de 
industrialização da agricultura e promovendo o crescimento das relações de 
trabalho assalariado. Por outro lado, o campo foi transformado em espaços 
de conflitos intensivos, pelo crescimento da desigualdade sócio-econômica. 
Esse modelo de modernização conservou a secular concentração da estrutura 
fundiária, intensificando a histórica luta pela terra, e criou a crise política 
que persiste até os dias de hoje. 174 

 
 

6. A estrutura fundiária hoje 
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 Com o fim da ditadura, as mobilizações dos sem-terra recolocaram a reforma agrária 

na pauta política. Com o intuito de conferir legitimidade ao governo da “nova república”, e ao 

mesmo tempo conter a crescente violência no campo, o Governo Sarney elaborou o Plano 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA), sob a responsabilidade do engenheiro agrônomo José 

Gomes da Silva, autoridade técnica e política na área da reforma agrária, fundador da 

Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA). Segundo seus idealizadores, o PNRA 

vinha dar aplicação rápida ao Estatuto da Terra – “reapropriado e ressignificado para a nova 

conjuntura política” 175 - e implementar, enfim, a prometida reforma agrária. 

A primeira versão do PNRA foi apresentada, em 1985, a título de proposta, no IV 

Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, em Brasília, para discussão e colheita de 

sugestões. 

 O PNRA tinha como finalidade neutralizar alguns setores dos grandes proprietários 

baseados na propriedade especulativa, com a figura da desapropriação das terras 

improdutivas. Segundo Moacir Palmeira, um dos membros do grupo de trabalho do PNRA: 

 
Na verdade, atiramos no que vimos e matamos o que não vimos. Exatamente 
porque dirigimos o fogo para a especulação, acertamos o coração do sistema, 
sem nos darmos conta disso, atingindo a articulação do sistema acima 
mencionada. Talvez a reforma agrária mais convencional tivesse provocado 
menos resistência do que essa, que visava a especulação. 176  
 
 

O plano buscava, por um lado, atender às demandas sociais mais urgentes no âmbito 

rural, visando a desapropriação que permitisse o assentamento de trabalhadores sem terra nas 

áreas de maior potencial de conflito no país. Preconizava uma reforma em “áreas de domínio 

privado, situadas em regiões já ocupadas, dotadas de infra-estrutura, com densidade 
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demográfica apreciável e tensão social.” 177 A colonização, carro chefe da suposta reforma 

agrária dos militares, seria destinada às terras públicas, sem, contudo haver exclusão dessas 

terras no plano da reforma. A colonização e a regularização fundiária foram apresentadas 

como institutos complementares do programa, e não como instrumentos centrais, consistindo 

um importante avanço em relação aos projetos anteriores.  

A intenção de alterar a estrutura fundiária do país aparece de forma contundente na 

Proposta. Vários aspectos levantados vão de encontro aos interesses dos latifundiários. 

Primeiramente o Plano previa metas para a reforma agrária, como a previsão de assentar, 

dentro de quinze anos, cerca de sete dos dez milhões e meio de trabalhadores rurais sem terra 

no país. Previa a desapropriação, como principal instrumento de obtenção de recursos 

fundiários, garantindo a função social da terra e operacionalizando a reforma agrária. A 

indenização para essas terras seria implementada com Títulos da Dívida Agrária (TDAs), e 

não mais em dinheiro – o qual se restringia ao pagamento de benfeitorias, quando existissem. 

A implantação de assentamentos era, pois, o cerne da proposta. Previa ainda a limitação dos 

latifúndios, através do instituto da “área máxima” permitida. A proposta previa ainda a 

participação dos trabalhadores rurais em todas as fases do processo de implementação do 

programa.  

Tais avanços desencadearam forte apoio dos movimentos sociais do campo ao projeto. 

No entanto, desencadearam também uma forte reação de setores contrários à proposta. Além 

do próprio conteúdo da proposta do PNRA, houve o fato político de lançamento no Congresso 

dos Trabalhadores Rurais.  Tais reações chegaram ao ponto de fazer nascer uma nova 

organização de proprietários de terras, a União Democrática Ruralista (UDR), que organizou 

diversas ações no intuito de barrar a proposta de reforma agrária do PNRA, ações estas tanto 

no campo político propriamente dito, quanto na organização de reações violentas às ações dos 

                                                 
177 SILVA, José Gomes da. Caindo por Terra: crises de reforma agrária na “nova” república. São Paulo: Busca 
Vida, 1987. P. 69. 



85
 

movimentos sociais na luta pela terra. Juntaram-se à UDR, dentre outras entidades, a SNA e a 

SRB, criando a Frente Ampla da Agricultura (FAA), com intuito de impedir a alteração na 

estrutura agrária brasileira. Sônia Regina Mendonça destaca que 

 
Se antes esses mesmos interesses pareciam fragilizados em face do 
crescimento urbano-industrial e dos movimentos sociais no campo, agora 
explicitariam a complexidade do jogo de forças vigente no seio da sociedade 
política, ainda que tal complexidade não tenha impedido a formação de uma 
grande frente ampla de proprietários de terra para obstaculizar a aprovação 
da proposta tal como apresentada, como de fato se daria.178 

 

Tais pressões tiveram o condão de esvaziar o conteúdo reformista do PNRA. O que se 

viu, deste modo, foi uma total transfiguração do PNRA, estancamento do processo de reforma 

agrária. A versão aprovada se diferenciava em muito da versão inicial, levando inclusive o 

presidente do INCRA e sua equipe a se retirarem do governo. “No final do governo Sarney, 

foram assentadas apenas 84.852 famílias, cerca de 6% da previsão inicial. A maioria dos 

assentamentos foi motivada por ocupações de terras realizadas pelos movimentos sociais.” 179 

 O processo da Assembléia Nacional Constituinte significou alguns avanços no que 

tange à legislação da propriedade da terra. Instituiu-se uma disciplina especial para a 

propriedade rural, estabeleceu-se a função social da propriedade como elemento constitutivo 

do direito de propriedade. No entanto a articulação dos ruralistas impediu mais uma vez 

maiores avanços, ao estabelecer critérios contraditórios para as desapropriações de terras para 

reforma agrária.  

 Na Constituição Federal de 1988 a pauta da reforma agrária foi incluída em um 

capítulo específico denominado Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, que 

atribuiu competência à União Federal “para desapropriar por interesse social, para fins de 

reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social” (art.184). No 

                                                 
178 MENDONÇA, Sandra Regina de. Op. Cit. P. 94. 
179 SOUZA, Marcos Rogério de. Op. Cit. P. 48. 
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entanto, o mesmo texto constitucional estabelece que não estão passíveis de desapropriação as 

propriedades produtivas (art. 185, II). 180  

 No governo Itamar Franco foi aprovada a chamada Lei Agrária (Lei nº 8.629/1993), 

que reclassificou as propriedades rurais no Brasil em minifúndio (dimensão menor que o 

módulo rural fixado para o município; pequena propriedade (dimensão entre 1 e 4 módulos 

rurais); médias propriedades (dimensão entre 5 e 15 módulos rurais) e grande propriedades 

(com dimensão superior a 15 módulos rurais). 

 Essa lei veio regulamentar a questão agrária posta na Constituição Federal. Nesse 

critério, passaram a ser passíveis de desapropriação as grandes propriedades que 

apresentassem níveis de produtividade inferiores à média regional, ou seja, somente os 

latifúndios improdutivos, de acordo com a Constituição Federal.     

O governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), foi marcado, no tocante à 

questão agrária, pelos incentivos ao agronegócio e pela implantação da chamada “reforma 

agrária de mercado”. Tal governo baseou-se na tese de que não havia mais problema agrário 

no país, e a grande propriedade não era empecilho para o desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro. Desta forma, tentaram criar a idéia de um “novo mundo rural”, e forjaram uma 

“nova reforma agrária”. Tentaram implantar a chamada reforma agrária de mercado, pela qual 

o Banco Mundial concedia um financiamento para o Estado brasileiro adquirir terras para 

destinação à “reforma agrária”. Por este modelo, as famílias assentadas passavam a dever 

diretamente ao banco, tratando-se essa política, portanto, de uma verdadeira imobiliária rural, 

que beneficiava somente os fazendeiros.181 

 
O fundamento dessa proposta era retirar do Estado sua função de agente 
mediador no processo de mudança da estrutura fundiária e transferir essa 
responsabilidade para sociedade civil. Assim, trabalhadores rurais sem terra 
e/ou pequenos proprietários interessados em obter seu pedaço de chão ou 

                                                 
180 Sobre os problemas da aplicabilidade da função social da propriedade trataremos mais adiante. 
181 STÉDILE, João Pedro / FERNANDES, Bernardo Mançano. Brava Gente – A trajetória do MST e a luta pela 
terra no Brasil. São Paulo: Perseu Abramo, 2005. P. 140. 
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aumentar sua área passariam a se organizar em associações voltadas à 
compra de terra. Estas obteriam empréstimo de uma agência financeira 
determinada pelo governo federal e comprariam a terra diretamente de seu 
proprietário vendedor.182  
  

 
Ao invés de uma política efetiva de reforma agrária, o governo submeteu os 

trabalhadores rurais sem terra aos interesses de negócios dos latifundiários, como a venda de 

terras ociosas e improdutivas a preços de mercado. 

O período foi marcado por uma intensa política de propaganda governamental em 

relação a uma suposta reforma agrária que nunca aconteceu. Assentamentos conquistados pela 

luta dos movimentos sociais, com as ocupações de terras, eram propagandeados como 

políticas públicas de distribuição de terras. Na verdade, a “reforma agrária” do governo FHC 

baseou-se no reconhecimento de propriedade a posseiros e projetos de colonização na região 

norte, semelhantes aos ocorridos no regime militar. 

O atual governo, logo em seu inicio, instituiu um grupo de trabalho, coordenado por 

Plínio de Arruda Sampaio, presidente da Associação Brasileira para a Reforma Agrária 

(ABRA) e coordenador do processo de reforma agrária no Chile no governo de Salvador 

Allende, e com a participação de um especializado corpo técnico, com a função de elaborar 

um plano de reforma agrária para a gestão. Após 10 meses de trabalho foi apresentado o novo 

Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), com uma meta de assentar 1 milhão de famílias 

ao longo dos 4 anos de governo. O plano indicou a existência de 120 milhões de hectares de 

terras improdutivas passíveis de desapropriação, e uma estimativa de gastos de R$ 24 bilhões.  

O Plano esbarrou, no entanto, nos limites da política econômica do governo, que 

alegou que não teria recursos para efetivar tal programa. Uma nova equipe – do próprio 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - foi encarregada então de elaborar o II PNRA, que 

diminuiu a meta de famílias assentadas para 335 mil nos quatro anos do governo, e priorizou a 

                                                 
182 MORISSAWA, Mitsue.  Op. Cit. P. 113. 
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estruturação dos assentamentos já existentes e a regularização de terras já ocupadas por 

posseiros, mantendo, em diversos aspectos, certas políticas do governo anterior. 

Na realidade a estrutura fundiária brasileira continua com níveis de concentração 

altíssimos. Após a elaboração de diversos programas de reforma agrária ao longo da história, 

a realidade fundiária do país continua com traços latifundiários da era colonial. Tal situação 

decorre da consolidação desenvolvimento do capitalismo no campo, da implantação da 

modernização conservadora, impulsionada inicialmente pelos militares, tendo seu apogeu a 

partir da década de 1990, agora se chamando “agronegócio”. Este modelo, como visto, 

pressupõe a concentração da terra, e impede a realização de qualquer reforma que venha 

alterar a propriedade rural. 

Segundo Bernardo Mançano Fernandes, o agronegócio não é novo, sua origem está no 

sistema plantation, em que grandes propriedades são utilizadas na produção para exportação. 

Desde os princípios do capitalismo em suas diferentes fases esse modelo passa por 

modificações e adaptações, intensificando a exploração da terra e do homem. Segundo o 

professor, tal conceito não passa de uma construção ideológica para tentar mudar a imagem 

latifundista da agricultura capitalista. A imagem do agronegócio foi construída para renovar a 

imagem da agricultura capitalista, para "modernizá-la". É uma tentativa de ocultar o caráter 

concentrador, predador, expropriatório e excludente para dar relevância somente ao caráter 

produtivista, destacando o aumento da produção, da riqueza e das novas tecnologias. “A 

agricultura capitalista ou agricultura patronal ou agricultura empresarial ou agronegócio, 

qualquer que seja o eufemismo utilizado, não pode esconder o que está na sua raiz, na sua 

lógica: a concentração e a exploração.” Completa Fernandes: 

 
Nessa nova fase de desenvolvimento, o agronegócio procura representar a 
imagem da produtividade, da geração de riquezas para o país. Desse modo, 
se torna o espaço produtivo por excelência, cuja supremacia não pode ser 
ameaçada pela ocupação da terra. Se o território do latifúndio pode ser 
desapropriado para a implantação de projetos de reforma agrária, o território 
do agronegócio apresenta-se como sagrado, que não pode ser violado. O 
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agronegócio é um novo tipo de latifúndio e ainda mais amplo, agora não 
concentra e domina apenas a terra, mas também a tecnologia de produção e 
as políticas de desenvolvimento.183 
 
 

O agronegócio representa, para João Pedro Stédile, mais uma etapa no 

desenvolvimento da agricultura capitalista no Brasil e traduz o projeto neoliberal para a 

agropecuária brasileira. Caracteriza-se pelo o controle da comercialização de grãos pelas 

grandes empresas multinacionais; pelo processo de desnacionalização da agroindústria; e pela 

retirada do controle estatal do setor agrícola, sobretudo no que tange à assistência técnica, ao 

subsídio, ao crédito e à comercialização.184 Neste sentido, concluiu o membro da direção 

nacional do MST: 

O chamado agronegócio não é a solução. Vejam que as propriedades acima 
de 1.000 hectares empregam apenas 600 mil assalariados, e possuem apenas 
5 por cento da frota nacional de tratores. As pequenas propriedades 
empregam 13 milhões de trabalhadores familiares e mais de 1 milhão de 
assalariados, e detêm 52 por cento de toda a frota de tratores do Brasil. O 
agronegócio dá lucro para uma minoria de fazendeiros que se dedicam à 
monocultura exportadora, como fizeram em todo o período colonial. Mas 
isso não resolve os problemas econômicos e sociais da população 
brasileira.185 
 
 

Fernandes destaca, ainda, sobre o papel do agronegócio, que outra construção 

ideológica do agronegócio é convencer a todos de que é responsável pela totalidade da 

produção da agropecuária. O professor chama de “a arte da supremacia”, pela qual o 

agronegócio se apropria de todos os resultados da produção agrícola e da pecuária com se 

fosse o único produtor do país. A agricultura camponesa que é responsável por mais da 

metade da produção do campo - com exceção da soja, cana e laranja, não aparece como 

                                                 
183 FERNANDES, Bernardo Mançano. O novo nome é agribusiness. Disponível em: 
http://www4.fct.unesp.br/nera/publicacoes/Onomeeagribusiness.pdf. Acesso em 03/08/2008. P. 01.    
184 STÉDILE, João Pedro. Depoimento à CPMI da Terra. Informação oral apresentada à 5ª Reunião da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Reforma Agrária e Urbana do Congresso Nacional (CPMI da 
Terra), realizada em abril 2004. (mimeo). P. 30. 
185 STÉDILE, João Pedro. Por que os sem-terra se mobilizam. Caros amigos, São Paulo, v. 86. Maio, 2004. 
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grande produtor e fica no prejuízo. “Com essa estratégia, o agronegócio é privilegiado com a 

maior fatia do crédito agrícola.” 186 

Por ser o aprofundamento do modelo agropecuário instalado com a modernização 

conservadora, o agronegócio apresenta a mesma contradição pontuada acima: por um lado, 

“promove crescimento econômico e aumento da produtividade na agricultura; por outro, 

amplia a concentração fundiária, a degradação ambiental, a pobreza rural e a violência no 

campo.” 187 

 

 

6.1. Elementos da concentração fundiária brasileira. 

 

 Séculos de latifúndio, sem a implantação de nenhum programa efetivo de reforma 

agrária, aliados à implantação de um modelo agropecuário excludente, criaram um quadro 

desolador na estrutura fundiária brasileira. Como resultado desse histórico, a formação da 

propriedade da terra, o Brasil apresenta um dos maiores índices de concentração fundiária do 

mundo, concentração esta causadora de exclusão e, conseqüentemente, instabilidade e 

conflitos. 

 O Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Mesmo com a 

Floresta Amazônica ocupando grande parte do território nacional, temos uma das maiores 

áreas agricultáveis do planeta. O Brasil possui 366 milhões de hectares de terras agricultáveis. 

Isso representa 25% da área agricultável do planeta. Todavia, desse total, cerca de 200 

milhões de hectares de terras ainda não foram apropriados formalmente, sendo, portanto, 

passíveis de serem incorporadas à exploração agropecuária e florestal e ou à reforma agrária. 

Apenas 80 milhões de hectares são utilizados para lavouras. 

                                                 
186 FERNANDES, Bernardo Mançano. O novo nome é agribusiness. P. 02.  
187 SOUZA. Marcos Rogério de. Op. Cit. P. 51. 
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Do total de terras agricultáveis, 138 milhões de hectares estão nas mãos de apenas 28 

mil proprietários, sendo que destes apenas 4.239 proprietários detêm o poder sobre 85 

milhões de hectares. Cerca de 1% dos proprietários rurais detém em torno de 46% de todas as 

terras agricultáveis.188 

Daí depreende-se claramente que há no Brasil terras agricultáveis suficientes para 

tornar possível uma reforma agrária, uma distribuição de terras para garantir inclusão social e 

alavancar a produção de alimentos no país. Mesmo com tanta terra apta para a agricultura não 

temos um meio rural desenvolvido, e isso se deve à concentração das propriedades nas mãos 

de poucos latifundiários. Segundo dados da FAO (Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e a Alimentação) e o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) o Brasil é o segundo colocado do mundo em concentração de terra, ficando 

atrás somente do Paraguai.189 

As concentrações da propriedade da terra e da renda de um País são medidas por um 

índice estatístico denominado Índice de Gini, variando de zero (0,00) a um (1,00). Zero indica 

igualdade absoluta, ao passo que um significa concentração absoluta. O índice brasileiro para 

a concentração fundiária é de 0,843, bastante próximo à concentração absoluta, conforme 

dados da tabela abaixo:  

A evolução do índice de GINI - Período: 1992 – 1998: 

 
Unidade Geográfica  1992 1998 

Brasil 0,831 0,843 
Norte 0,849 0,851 
Nordeste 0,792 0,811 
Sudeste 0,749 0,757 
Sul 0,705 0,712 
Centro-Oeste 0,811 0,81 
Fonte: Estatísticas Cadastrais – INCRA. 190 

                                                 
188 CARVALHO, Horácio Martins de. Reforma e Contra-Reforma Agrária no Brasil. Disponível em: 
http://www.pfilosofia.xpg.com.br/07_leituras_cotidianas/20060726a.htm. Acesso em 08/07/2008.  
189 MORISSAWA, Mitsue. Op. Cit. P. 115. 
190 MELLO, João Alfredo Telles (Org.). Op. Cit.. P. 40. 
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 A concentração reflete-se na predominância das grandes propriedades no quadro geral 

da estrutura fundiária no país. De acordo com dados do Cadastro Nacional do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 1,6% dos proprietários com imóveis 

acima de mil hectares detêm 46,8% da área total existente no País, ao passo que as 

propriedades com área de até 10 hectares representam 32,9% do total de imóveis, mas 

possuem apenas 1,6% da área total.191 

 

 

 
 Estrutura fundiária brasileira - Período: 2003 
 
 
Estratos de área (há) Nº de imóveis % dos imóveis Área total (ha) % de área  
Menos de 10            1.409.752                32,90   6.638.598,60                1,60  

10 a menos de 25             1.109.841                25,90 18.034.512, 20               4,3  

25 a menos de 100              
1.179.173 

               27,5      
57.747.897,80 

              13,8 

100 a menos de 1.000               523.335                12,20   
140.362.235,80 

            33,50  

1000 e mais                 68.381                  1,60   
195.673.396,40 

            46,80  

Totais            4.290.482              100,00  
418.456.640,80 

          100,00  

Fonte: Apuração Especial do SNCR – INCRA – Out/ 2003. 
OBS: Dados brutos, excluídos os imóveis com inconsistência na situação jurídica. 
 

 A partir do cadastro de imóveis por categoria, de acordo com e acordo com o art. 4º da 

Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, depreende-se que, apesar de representarem 2,6% dos 

4.290.482 imóveis rurais cadastrados, as grandes propriedades detém 51,3% da área total, ao 

passo que os minifúndios ou pequenas propriedades, que totalizam 90,4% dos imóveis, 

perfazem apenas 27% da área total cadastrada. 

 

                                                 
191 Idem. 
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Distribuição dos imóveis rurais por categoria - Período: 2003 
 
 
Categoria de imóvel Nº de imóveis % dos imóveis Área total (ha) % de área  
Minifúndio 2.736.052 63,80 38.973.371,3 9,30 
Pequena propriedade 1.142.937 26,60 74.195.134,20 17,70 
Média propriedade 297.220 6,90 88.100.413.90 21,10 
Grande propriedade 112.463 2,60 214.843.865,40 51,30 
Não classificada 1.810 0,00 2.343.856 0,60 
Totais            4.290.482              100,00  

418.456.640,80 
          100,00  

Fonte: Apuração Especial do SNCR – INCRA – Out/ 2003. 
OBS: Dados brutos, excluídos os imóveis com inconsistência na situação jurídica. 
 

 Estes números mostram um quadro estarrecedor da concentração da propriedade no 

Brasil. O campo brasileiro padece de uma imensa desigualdade no acesso ao emprego e à 

renda. Plínio de Arruda Sampaio revela que decorrentes estudos mostram haver uma 

correlação direta entre a concentração da propriedade da terra e a concentração da pobreza, 

onde o Índice de Gini é mais elevado, indicando um grau maior de concentração da 

propriedade da terra, o índice de pobreza é maior e a gravidade da pobreza é maior.192  

 Além da concentração fundiária, o problema da questão agrária abarca os baixos 

índices de produtividade. Dados do INCRA informam que 51,40% dos imóveis classificados 

como grandes propriedades são improdutivos. Isso significa que mais de 133 milhões hectares 

de terras não atendem às exigências mínimas de produtividade, os quais poderiam ser 

desapropriados para fins de reforma agrária. Como se vê, apesar da grande mídia louvar os 

grandes “avanços” do agronegócio, pelo contrário, verifica-se que o latifúndio só traz atraso e 

pobreza para a maioria da população. 

Outro problema da concentração fundiária diz respeito à apropriação de terras públicas 

por particulares mediante falsificação de títulos de propriedade, a chamada grilagem193.  

                                                 
192 MELLO, João Alfredo Telles (Org.). Op. Cit.. P. 43. 
193 A grilagem começou com a Lei de Terras de 1850. Na época se possibilitou a legalização da propriedades de 
terras públicas mediante o envelhecimento de um título falso lavrado em cartório. Trancava-se um documento 
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Verificamos na história a apropriação privada por grileiros de grandes extensões de terras 

devolutas nas Savanas e nas áreas de florestas amazônicas do Brasil, como frente de expansão 

dos interesses das classes dominantes do país a partir de uma inércia do Estado na fiscalização 

da regularidade das propriedades. A grilagem atinge também propriedades em todo o 

território nacional. 

 Existe hoje um mercado especializado na grilagem de terras públicas com fim de 

posteriormente vender ao próprio Estado e obter vultosas indenizações. Esse problema existe, 

em grande parte, em decorrência da falta de conhecimento dos poderes públicos de todas as 

terras existentes no país. Há uma ausência de informações seguras e de um cadastro 

consistente do território nacional. 

 Se somarmos todas as informações de que dispomos no cadastro do INCRA, que é o 

grande cadastro dos imóveis rurais, mais as áreas cadastradas dos Institutos de Terras 

estaduais, as áreas urbanas, os rios, as estradas, as ferrovias, os lagos, toda a parcela do 

território brasileiro de alguma forma formalizada, dos 850 milhões de hectares de que dispõe 

o território nacional, vamos encontrar 650 milhões de hectares identificados formalmente em 

algum cadastro. Portanto, estamos falando de algo em torno de 200 milhões de hectares neste 

País que não guardam identificação por nenhuma instituição do Estado brasileiro. É evidente 

que um País como o nosso não tem o direito de entrar no século XXI ou de continuar no 

século XXI sem se assenhorear integralmente do seu território.194 

 A tabela abaixo apresenta dados dos imóveis que responderam à notificação do 

cadastro do tamanho dos imóveis rurais no Brasil: 

 
Brasil – Comparação entre o total de imóveis rurais notificados e os que não 
responderam à notificação segundo o tamanho. Período: 2000. 
 
 

                                                                                                                                                         
falso em uma gaveta com grilos, de forma que a urina e as vezes do inseto davam uma aparência envelhecida ao 
documento, daí deriva o termo “grilagem”. 
194 MELLO, João Alfredo Telles (Org.). Op. Cit. P. 44. 
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Classes de área total Total notificados Não responderam Não Resp./Total Not. 
(HA) Nº 

Imov. 
Área (HÁ) Nº 

Imov. 
Área (HA) % Imov. % Área 

Não informada 7 0,0 0 0,0 - - 
Menos de 10.000 19 63.172,7 0 0,0 - - 
10.000 a menos de 20.000 1.846 25.270.266,8 863 11.780.433,1 46,7 46,6 
20.000 a menos de 50.000 882 25.853.981,9 413 12.158.136,8 46,8 47,0 
50.000 a menos de 100.000 184 12.616.842,7 94 6.400.019,1 51,1 50,7 
100.000 a menos de 
200.000 

85 11.786.470,1 46 6.343.230,4 54,1 53,8 

200.000 a menos de 
500.000 

34 9.964.501,2 19 5.757.031,7 55,9 57,8 

500.000 a menos de 
1.000.000 

6 4.996.168,2 2 1.667.709,3 33,3 33,4 

1.000.000 e mais 2 3.251.937,0 1 2.050.059,0 50,0 63,0 
Total 3.065 93.803.340,6 1.438 46.156.619,4 46,9 49,2 
Fontes: INCRA, Banco de dados dos imóveis abrangidos pela Portaria 558/99, de 08/01/2001 e 
Listagem dos imóveis que não atenderam à notificação da Portaria 558/99, de 21/12/2000. 
Elaboração: Alberto Di Sabbato.195 
 

 Pelos dados apresentados, verifica-se que a estrutura fundiária brasileira fundamenta-

se em três elementos principais: elevados índices de concentração, com poucos proprietários 

detentores de grandes parcelas do território nacional; improdutividade das grandes 

propriedades, com a maior parte da produção agropecuária advinda das pequenas e médias 

propriedades; e ilegalidade nos registros dessas terras, com os processos de “grilagem”, de 

apropriação ilícita de terras públicas por particulares. 

 O que fomentou essas condições foi o desenvolvimento do capitalismo no campo 

brasileiro, desigual e contraditório. Destaca Bernardo Mançano Fernandes que à proporção 

que acontece o desenvolvimento do capitalismo no campo, este tende a se apropriar de todos 

os setores de produção, expropriando os trabalhadores se seus instrumentos e recursos. Desta 

forma, o capital apropria-se do trabalho livre para sua reprodução. 

 
Desenvolve-se uma relação social, em que, de um lado, o capitalista compra 
a força de trabalho, pois esta é fundamental para a reprodução ampliada do 
capital, e, do outro lado, o trabalhador vende a força de trabalho, pois isto é 
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fundamental para sua sobrevivência. Cria-se assim a propriedade capitalista 
e o trabalho assalariado. (grifo nosso) 196  
 
 

A conjuntura de concentração fundiária e violência no campo é fruto de séculos de 

implantação do modelo capitalista nas relações agropecuárias do Brasil. A natureza 

contraditória de tal modelo gerou uma classe latifundiária detentora de grandes porções de 

terras, e uma massa de trabalhadores sem-terra que têm que vender sua força de trabalho sob 

condições precárias nos rincões do país. 

 
 

 

 

 

Capítulo 3: A contestação da estrutura fundiária - os movimentos sociais e a 

luta pela terra. 

 

Sumário: 1. Latifúndio e exclusão. 2. A luta pela terra no Brasil, 2.1. A formação da classe 

camponesa. 2.2. Os movimentos sociais de luta pela terra. 2.2.1. A Igreja e a luta pela terra: a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), 2.2.2. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). 3. A luta pela terra hoje.  

  

1. Latifúndio e exclusão  

 

 A implantação do sistema latifundiário no Brasil, em seus diversos momentos 

históricos, gerou um quadro de profunda concentração fundiária, e, conseqüentemente, um 

                                                 
196 FERNANDES. Bernardo Mançano. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: formação e 
territorialização em São Paulo. P. 30. 
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grande contingente de trabalhadores rurais excluídos do acesso aos meios de produção. Como 

visto no capítulo anterior, a política econômica, a qual sempre se atrelou a política fundiária, 

sempre foi pensada em benefício das classes dominantes, gerando em vários momentos 

violentos conflitos no campo entre trabalhadores rurais e proprietários de terras, tendo como 

mediador o Estado, sempre em favor destes últimos. No Brasil, afirma Octávio Ianni, “a 

democracia nunca chegou ao campo, nem como ensaio; apenas como promessa.” O pouco que 

se fez, em favor da democracia, foi e continua a ser o resultado das lutas de camponeses, 

operários rurais e índios.197 

 No decorrer da história, há vários períodos marcados por movimentos de contestação 

da estrutura fundiária. Segundo Alberto Passos Guimarães, jamais, ao longo de toda a história 

da sociedade brasileira, esteve ausente, por um instante sequer, o inconciliável antagonismo 

entre a classe dos latifundiários e a classe dos camponeses, tal como igualmente sucedeu em 

qualquer tempo e qualquer outra parte do mundo.198 Deste modo, antes mesmo das lutas por 

reforma agrária, a luta pela terra se fez sempre presente. 

 
A luta pela reforma agrária ganhou força com o advento das organizações 
políticas camponesas, principalmente, desde a década de 1950, com o 
crescimento das Ligas Camponesas. Todavia, a luta pela terra é uma política 
que nasceu com o latifúndio. Portanto, é fundamental distinguir a luta pela 
terra da luta pela reforma agrária. Primeiro, porque a luta pela terra sempre 
aconteceu, com ou sem projetos de reforma agrária. Segundo, porque a luta 
pela terra é feita pelos trabalhadores e na luta pela reforma agrária 
participam diferentes instituições. Na realidade, a diferenciação da luta pela 
terra e da luta pela reforma agrária é fundamental, porque a primeira 
independe da segunda.199 
 
 

 Os diversos movimentos sociais de luta pela terra têm como marca a continuidade 

histórica, guardadas suas especificidades de acordo com o momento político. Tais 

                                                 
197 IANNI. Octávio. Origens agrárias do Estado brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1984. P. 155. 
198 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 110. 
199 FERNANDES, Bernardo Mançano. Que reforma agrária? XIV Encontro Nacional de Geografia Agrária. 
Presidente Prudente: UNESP, 1998, P. 01. (mimeografado). 
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movimentos, apesar das diferenças políticas e ideológicas, guardam uma identidade no 

tocante à reivindicação da reforma agrária. 

 Hoje, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – o MST – destaca-se como 

o principal movimento social do país, servindo de referência para análise da luta pela terra. 

No entanto, a construção do MST passou por um acúmulo histórico que remete às primeiras 

movimentações de reivindicação do acesso à terra pelos camponeses. 

 
As lutas camponesas sempre estiveram presentes na história do Brasil. Os 
conflitos sociais no campo não se restringiram ao nosso tempo. As 
ocupações de terras realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores rurais 
Sem Terra (MST), e por outros movimentos populares, são ações de 
resistência frente à intensificação da concentração fundiária e contra a 
exploração, que marcam uma luta histórica na busca contínua da conquista 
da terra de trabalho, a fim de obter condições dignas de vida e uma 
sociedade justa. São cinco séculos de latifúndio, de luta pela terra e de 
formação camponesa.200 
 

 

 

2. A luta pela terra no Brasil. 

 

2.1. A formação da classe camponesa. 

 

 A questão agrária historicamente se faz presente nas principais lutas sociais latino-

americanas. A concentração agrária deu-se de forma semelhante nos diversos países do 

continente, fruto dos mesmos sistemas econômicos implantados na região, desde os tempos 

coloniais. A força motriz da transformação política e social na América Latina não se 

concentrou nas cidades, no proletariado urbano, mas na área rural com o camponês, o 

trabalhador rural e o sem-terra, que foram atingidos pelas transformações capitalistas. “Assim, 
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as revoluções mexicana, boliviana e cubana revelaram a existência do desequilíbrio no modo 

de reprodução social do camponês com a introdução da comercialização capitalista.” 201 

As primeiras movimentações organizadas contra o modelo fundiário no Brasil são 

datadas do início do século XX. Até então, há registros apenas de reivindicações pontuais, 

esparsas, sem uma maior densidade política. Alguns autores discutem inclusive a existência 

ou não de um campesinato brasileiro até então. Caio Prado Júnior, por exemplo, sustenta que 

haviam dois modelos de agricultura: um setor produtivo dedicado à agricultura de exportação 

e apoiado na mão-de-obra escrava, e uma agricultura de subsistência na qual os excedentes 

somente eram comercializados em casos excepcionais. Os pequenos produtores, situados 

neste segundo segmento, não tinham qualquer importância política ou econômica, uma vez 

que o sistema era profundamente baseado no regime escravocrata. Tais produtores seriam, 

antes, uma parcela de homens livres excluídos a uma classe social camponesa.  Afirma o 

autor que 

 
 
As populações que se fixaram (nas áreas de concentração da agricultura de 
subsistência), populações marginais de baixo teor de vida na maioria, aí se 
encontram só porque não acham lugar nas zonas de maiores perspectivas que 
são da grande lavoura. A mediocridade desta mesquinha agricultura de 
subsistência que praticam, e que nas condições econômicas da colônia não 
podia ter senão este papel secundário e de nível extremamente baixo, leva 
para elas, por efeito de uma espontânea seleção social, econômica e moral, 
as categorias inferiores da colonização. Não encontramos aí, por via de 
regra, senão um elemento humano, residual, sobretudo mestiços do índio que 
conservaram dele a indolência e qualidades negativas para um teor de vida 
material e moral mais elevado. Ou então, brancos degenerados e 
decadentes.202 
 
 

Deste modo, nos estudos sobre o período, há uma prevalência da caracterização dos 

escravos enquanto a classe oprimida, sendo estes, pois, o segmento social mais propício à 

organização política. Os pequenos produtores não constituiriam uma classe social camponesa.  

                                                 
201 SILVA, Émerson Neves da. Formação e Ideário do MST. São Leopoldo: Unisinos, 2004. P. 26. 
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Alberto Passos Guimarães destaca que os proprietários trataram de impedir que os 

pobres tivessem acesso à terra e nela fixassem em caráter permanente suas pequenas ou 

médias explorações. Quando o fizeram, longe do núcleo principal das plantações e ao seu 

derredor, eram, mais cedo ou mais tarde, expulsas com a dilatação dos cultivos ou das 

criações dos grandes senhores. E, se lhes concediam pequenos tratos de terra para a 

agricultura necessária ao seu sustento, era com a finalidade de mantê-los subjugados, como 

mão-de-obra de reserva, dentro ou às proximidades dos latifúndios.203 

Nessas condições, por vezes se estabelecia uma relação entre esses agricultores livres e 

os grandes fazendeiros, engendrada num “engenhoso sistema de dominação pessoal, 

fundamentado no compadrio”, que permitia a aparente quebra de barreiras sociais entre as 

pessoas por ela ligadas.204 Esse sistema provocava uma passividade dos sitiantes, e uma 

verdadeira asfixia da consciência política, em face da incapacidade das camadas dominadas 

de se integrarem aos mecanismos de participação na vida política. 

Segundo Bruno Konder Comparato, do ponto de vista da sujeição pessoal, esse 

sistema é mais eficaz do que a servidão, pois o escravo deseja a liberdade mesmo sabendo que 

ela é impossível, o que lhe confere um certo sentido de humanidade. Para aquele que se 

encontra submetido ao domínio pessoal, pelo contrário, 

 
anulam-se as possibilidades de autoconsciência, visto como se dissolvem na 
vida social todas as referências a partir das quais ela poderia se constituir. 
Plenamente desenvolvida, a dominação pessoal transforma aquele que a 
sofre numa criatura domesticada: proteção e benevolência lhe são 
concedidas em troca de fidelidade e serviços reflexos. Assim, para aquele 
que está preso ao poder pessoal se define um destino imóvel, que se fecha 
insensivelmente no conformismo.205 
 

O fato de, até o fim do século XIX, as populações oprimidas do campo não terem tido 

os meios de se situar conscientemente no plano político e econômico, de modo a traçar uma 
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estratégia para mudar a situação, não significa, contudo, que não tenham sido capazes de se 

revoltar contra as condições de vida precárias que eram obrigadas a suportar. Desde os tempos 

da colônia há conflitos por terra no Brasil. Há registros da revolta liderada por Sepé Tiaraju na 

Região Sul, e do Quilombo dos Palmares, bem como outras manifestações localizadas, que 

foram duramente reprimidas pelo aparato estatal. 

Sobre os pequenos agricultores, Guimarães diz que “esse contingente numeroso de 

brancos e mestiços quase-escravos foi, em grande parte, um produto das primeiras 

manifestações da luta de classes na América portuguesa.” 206 Algumas destas lutas 

conseguiram inclusive algumas conquistas, como a instituição de pequenas propriedades no 

sul do país, no fim do século XIX, “fruto da dinâmica da luta de classes.”  

 

 

 

2.2. Os movimentos sociais de luta pela terra. 

 

 Foram necessários três séculos de ásperas e contínuas lutas das populações pobres do 

campo contra os todo-poderosos senhores da terra, para que, por fim, a despeito de tantos 

insucessos, despontassem na vida brasileira os embriões da classe camponesa.207 Tal 

articulação começou a se dar no final do século XIX.  

 José de Souza Martins caracteriza o campesinato brasileiro como progressivamente 

insubmisso, 

primeiramente, contra a dominação pessoal de fazendeiros e “coronéis”; 
depois, contra a expropriação territorial efetuada por grandes proprietários, 
grileiros e empresários; e já agora, também, contra a exploração econômica 

                                                 
206 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 106 
207 GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. Cit. P. 105. 
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que se concretiza na ação da grande empresa capitalista, que subjuga o fruto 
do seu trabalho, e na política do Estado.208 
 
 

Mitsue Morissawa divide as revoltas no campo entre 1888 (Abolição da escravatura) e 

1964 (Golpe Militar) em três tipos: as lutas messiânicas, as lutas radicais localizadas e 

espontâneas e as lutas organizadas, com caráter ideológico e de alcance nacional. 209 

 As lutas messiânicas, ocorridas entre 1888 e 1930, caracterizam-se pela existência de 

um líder messiânico, uma liderança que despertava uma ligação de fé entre ele e seus 

seguidores. O líder colocava-se como intermediário na comunicação de Deus com o povo.210 

 Os levantes populares mais importantes foram a Guerra de Canudos e a Guerra do 

Contestado. A primeira se deu entre 1893 e 1897, no recôncavo baiano. Os revoltosos se 

uniram em torno das idéias do líder messiânico Antonio Conselheiro que pregava, entre outras 

coisas, a volta de D. Sebastião, que “introduziria no mundo o paraíso terrestre, adquirindo 

Canudos foros de antecâmara do Éden, nova terra de Canaã.” 211 Os trabalhadores ocuparam a 

Fazenda Canudos e a rebatizaram de Belo Monte. Lá adotaram um sistema cooperativista, 

com trabalho comunitário. Não havia propriedade privada da terra entre os moradores. Belo 

Monte chegou a ter cerca de 10.000 habitantes, população das grandes cidades da Bahia na 

época. Sob a acusação de que defendiam a volta da monarquia, o poder republicano enviou 

tropas militares de todas as partes do país, em um número de aproximadamente 5.000 

soldados do Exército e armamentos pesados de guerra. A última batalha durou de outubro de 

1896 a outubro de 1897, deixando a cidade totalmente destruída. Segundo relatos, Canudos 

não se rendeu, resistiu até a destruição completa: 

 
Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a História, resistiu até ao 
esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do 
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termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos 
defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois 
homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco 
mil soldados. 212 

  

A Guerra do Contestado ocorreu entre os anos 1912 e 1916, na região de litígio entre o 

Paraná e Santa Catarina, liderada pelo “Monge” José Maria. A revolta foi motivada pela 

expropriação de terras públicas para a construção da ferrovia São Paulo - Rio Grande de Sul. 

As terras expropriadas foram cedidas à empresa americana Brazil Railway Company. Essas 

terras foram exploradas e desflorestadas por empresas que comercializavam madeira no Brasil 

e no exterior. 213 Milhares de camponeses foram expropriados e ficaram desempregados.  Em 

1912, um movimento camponês formado no município de Campos Novos, em Santa Catarina, 

resistiu a essa expropriação, lutando pela posse da terra. Assim como Canudos, foi duramente 

dizimado pelo Exército, que enviou metade do seu efetivo para combater cerca de 20 mil 

revoltosos.  

Em razão do desafio representado por esses movimentos camponeses contra a ordem 

estabelecida, José de Souza Martins afirma que 

 
poucos sabem e se dão conta de que o campesinato brasileiro é a única 
classe social que, desde a proclamação da República, tem uma reiterada 
experiência direta de confronto militar com o Exército: em Canudos, no 
Contestado, e, de um outro modo, em Trombas e Formoso; ou, então, uma 
experiência de intervenção direta do Exército: na insurreição do Sudoeste do 
Paraná, no Nordeste, e mais recentemente nos conflitos camponeses do 
Araguaia-Tocantins.214 
 
 

 Ainda neste período, na década de 1920, destaca-se o movimento tenentista. Mesmo 

não se tratando de um movimento camponês, o tenentismo – “movimento de jovens oficiais 

do exército engajados nos debates sobre os destinos da nação” – trouxe o tema da reforma 

agrária ao debate, identificando o sistema fundiário com os vícios do sistema eleitoral da 
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época. Foi gestado a partir da crise econômica desencadeada no início da década de 1920, e 

teve como um dos principais líderes Luiz Carlos Prestes. Um dos porta-vozes desta corrente, 

Virgílio Santa Rosa, relacionava a existência do latifúndio com o controle político dos 

eleitores pelos grandes proprietários, sendo esta a principal razão do atraso político no Brasil. 

215 Incitaram o proletariado, os trabalhadores das fazendas e demais camponeses à luta pela 

derrubada das duas vigas mestras que sustentavam a estrutura oligárquica do país: “a grande 

propriedade territorial e o imperialismo anglo-americano.” 216 O tenentismo tentou garantir a 

reforma agrária na constituinte de 1934, mas foi politicamente derrotado.  

 As lutas radicais localizadas e espontâneas se deram entre 1930 e 1954. Foram vários 

movimentos isolados, em quase todo o território nacional, e não se constituíram em nenhuma 

ação organizada e de grande alcance nacional. O debate da questão fundiária não conseguira 

até então ser articulado em torno de um movimento social expressivo, uma vez que “apesar de 

serem recorrentes os conflitos por terra em diversos pontos do país, eles não se expressavam 

por meio da linguagem da reforma agrária.” 217 

As primeiras ações de movimentos camponeses organizados se deram entre 1954 e 

1964, período que Morissawa chama de “lutas organizadas, com caráter ideológico e de 

alcance nacional”. A partir deste período, os camponeses começaram a se organizar enquanto 

classe, a reforma agrária passou a ser a principal demanda dos trabalhadores do campo. Nessa 

época, antes do golpe militar, surgiram três grandes organizações camponesas que lutavam 

pela reforma agrária: a ULTAB (União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil), 

as Ligas Camponesas e o MASTER (Movimentos dos Agricultores sem Terra). 218 

A ULTAB foi criada pelo Partido Comunista Brasileiro – PCB, em 1954. Tinha por 

finalidade coordenar as associações camponesas e criar condições para uma aliança política 

                                                 
215 MEDEIROS, Leonilde Servolo de. Reforma agrária no Brasil: história e atualidade da luta pela terra. São 
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entre os operários e os trabalhadores rurais. 219 O partido entendia que a reforma agrária seria 

de interesse também de setores urbano-industriais, que eles chamavam de “burguesia 

nacional”, uma vez que se aumentaria o mercado consumidor para os produtos industriais. O 

cerne das reivindicações era o fim do latifúndio, com um programa de divisão das grandes 

propriedades entre os que nela quisessem trabalhar, além de lutas mais pontuais e imediatas, 

como melhores salários, direitos trabalhistas, dentre outros. Chegou a se expandir para quase 

todos os estados brasileiros, menos para o Rio Grande do Sul e para Pernambuco.  

Nascidas em Pernambuco, as Ligas Camponesas tornaram-se o movimento político 

camponês mais expressivo que o Brasil presenciara até aquele momento, contestando a 

dominação econômica e política que os proprietários exerciam sobre os trabalhadores rurais. 

Foram criadas no início da década de 1950, tendo como principal liderança o advogado e 

deputado Francisco Julião. Nasceram da resistência de foreiros para continuarem na terra, 

frente aos aumentos do foro, impostos pelos proprietários das terras.220 Defendiam uma 

reforma agrária que acabasse com o poder dos latifundiários e introduzisse o campesinato 

como ator político no cenário nacional. Tal medida seria o primeiro passo para a organização 

de uma revolução socialista no país, de modo que não seria possível o apoio de nenhum 

segmento da burguesia a essa luta.221 Propunham uma reforma agrária radical, ficando famoso 

o lema “Reforma agrária na lei ou na marra.” 

As Ligas conseguiram se expandir, tornando-se um movimento de caráter nacional, e 

conseguiram colocar em pauta por todo o país a questão da reforma agrária. De movimento 

reivindicatório, a partir de 1961, ano do 1° Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, as 

Ligas assumem abertamente a luta pela reforma agrária radical, o que implicava na utilização 

de vários métodos, entre os quais a ocupação e defesa das fazendas ocupadas por parte dos 
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camponeses, para conseguir do governo a partilha da terra.222 Com o golpe militar, seus 

líderes foram presos e condenados, desarticulando o movimento, que veio a ser extinto em 

meados de 1968. 

 O MASTER, por sua vez, surgiu no final da década de 1950, no Rio Grande do Sul, a 

partir da resistência de 300 famílias de posseiros no município de Encruzilhada do Sul. O 

movimento era liderado pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – do então Governador 

Leonel Brizola. O MASTER criou a tática dos acampamentos para articular as suas ações, 

estratégia que veio a ser largamente utilizada pelo MST. Com a derrota do PTB nas eleições 

estaduais de 1962, e a entrada de um governo que reprimiu fortemente o movimento, foi 

enfraquecendo até o seu fim. 

 Esses movimentos colocaram a reforma agrária como um dos principais temas no 

debates sobre a necessidade de reformas estruturais no período. Leonilde Servolo de Medeiros 

destaca que essas lutas trouxeram para os espaços públicos demandas que antes existiam de 

forma atomizada. Segundo a autora, conflitos que antes eram resolvidos pelo poder dos 

patrões passaram a encontrar a mediação de concepções de direitos, das leis, gerando toda 

uma mobilização com o objetivo de fazer cumprir ou ampliar esses direitos. “Paralelamente, 

as mobilizações a que deram origem tiveram o efeito de produzir o reconhecimento de 

categorias sociais que até então não tinham visibilidade no espaço público.” 223  

A politização dos movimentos camponeses foi desencadeada, dentre outros motivos, 

segundo José de Souza Martins, pela repressão que os combateu até aniquilá-los, que os fez 

ganharem assim uma dimensão muito maior do que até os seus protagonistas poderiam 

prever.  

Os movimentos messiânicos só se transformaram em lutas armadas porque 
seus adeptos foram atacados e atacados por razões que só mediatamente e 
não imediatamente tinham alguma coisa a ver com o perigo que eles 
pudessem representar para a ordem constituída. Tal fato não deve ser 
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tomado como indício de alienação e impotência política do campesinato, o 
mesmo se dando no cangaço, mais agressivo, embora pessoal. A luta era 
localizada porque na verdade as grandes tendências do processo político se 
definiam nas localidades. Canudos não era um fato perdido no sertão. O 
controle do poder no Rio de Janeiro, pela facção civil dos representantes dos 
fazendeiros de café ou pela belicosa facção militar dos florianistas, dependia 
do que acontecesse em Canudos. (...) A intervenção militar em Canudos e no 
Contestado, em defesa da ordem e do regime, constituiu a mediação que fez, 
das guerras camponesas, guerras políticas; que arrancou as rebeliões 
místicas dos camponeses da sua aparente insignificância localista, municipal 
e pré-política, descobrindo nelas a dimensão política profunda, o perigo para 
a ordem constituída, o  eu poder desagregador. (...) Não era a monarquia que 
os militares combatiam, como disso se deram conta muitos e muito depressa. 
Era a insurreição, a subversão dos pobres do campo.224 
 
 

 Nos diversos movimentos que lutavam pela alteração na estrutura fundiária havia 

diferentes concepções de reforma agrária. Setores do PCB a defendiam como necessária para 

a eliminação dos resquícios do sistema feudal e etapa essencial da revolução democrático-

burguesa. Outros setores, como as Ligas Camponesas, lutavam pela reforma agrária como 

caminho para o socialismo. Tinham como traço comum, no entanto, a idéia de reforma agrária 

como um impulso para o desenvolvimento das forças produtivas no campo e, ao mesmo 

tempo, o rompimento das estruturas de dominação tradicionais.225 

Os diversos projetos de reforma agrária elaborados no período foram barrados no 

Congresso Nacional, graças ao poder de articulação dos proprietários de terras – que também 

organizaram entidades, com destaque para a Sociedade Rural Brasileira (SRB) e a Sociedade 

Nacional de Agricultura (SNA) – que desde cedo se aliaram aos industriais contra as 

tentativas de alteração das normas que regiam o direito de propriedade.  

No início da década de 1960, merece destaque a regulamentação dos sindicatos rurais. 

A medida foi tomada pelo governo do então presidente João Goulart, em 1962. Os sindicatos 

existentes foram reconhecidos e outros foram organizados. Em Julho de 1963 foi realizada a 

primeira Convenção Brasileira de Sindicatos de Trabalhadores Rurais, na cidade de Natal, 

reunindo sindicatos ligados à igreja católica e sindicatos ligados à ULTAB. No final daquele 

                                                 
224 MARTINS, José de Souza. Os Camponeses e a Política no Brasil. P. 61/62. 
225 MEDEIROS, Leonilde Servolo de. Op. Cit. P. 20. 



108
 

ano as duas instituições fizeram um acordo e criaram a CONTAG (Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura), entidade existente até os dias de hoje e presente em todos 

os estados brasileiros. 226  

O golpe militar de 1964 estancou de forma contundente o debate da reforma agrária. 

As manifestações foram cerceadas, as organizações de trabalhadores perseguidas, o debate 

político censurado. Como visto no capítulo anterior, um dos motivos do golpe foi justamente 

frear a crescente força dos movimentos sociais de luta pela reforma agrária, motivo pelo qual 

teve apoio das entidades ruralistas. O processo de modernização do modelo produtivo da 

agricultura provocou a expropriação de uma parcela significativa de trabalhadores rurais e, 

juntamente com a repressão, representou um duro golpe nos movimentos sociais. José de 

Souza Martins afirma que 

 
A aliança estruturalmente básica entre capital e terra, promovida pelos 
militares, debilitou a eficácia dos movimentos sociais que poderiam 
reivindicar reconhecimento e ampliação de direitos sociais em favor das 
populações pobres, especialmente no campo. Essa aliança enfraqueceu a 
sensibilidade de amplos setores da sociedade brasileira, basicamente porque 
anulou a vulnerabilidade política das classes dominantes ao anular a 
possibilidade de um conflito de interesses tão radical quanto o que poderia 
existir no conflito racionalidade do capital e a irracionalidade da propriedade 
fundiária. 227 
 
 

As transformações na agricultura mostraram ser possível o desenvolvimento 

econômico sem a realização de uma reforma agrária, derrubando as teses que afirmavam o 

contrário. Tal desenvolvimento, no entanto, foi para poucos. As demandas por terra se 

intensificaram. No entanto, segundo Medeiros, ao contrário do que aconteceu nos anos 

1950/1960 - quando as demandas dos trabalhadores ganhavam o espaço público, provocavam 

a explicitação de alianças e oposições e a reforma agrária contava com o apoio de forças 
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políticas e intelectuais vinculados ao projeto nacional-desenvolvimentista - nos anos 1970, 

num contexto de forte repressão, o debate foi abafado. Completa a professora: 

 
No entanto, nem por isso o tema deixou de se fazer presente, pois era 
alimentado pela persistência da luta por terra e dos conflitos que se davam 
de forma dispersa e atomizada, fomentados por um ideal camponês que se 
configurava no modelo familiar de produção. Ele enraizava-se nas 
experiências dos trabalhadores, alimentando suas resistências cotidianas, 
mas tinha pouco espaço para se tornar visível, visto que era intensa a 
repressão às organizações populares e a censura aos meios de comunicação. 
228 
 
 

 Com a repressão aos movimentos sociais, os conflitos por terra passarem a ter 

como figura central, na década de 1970, os posseiros, acuados com a expansão das fronteiras 

agrícolas e os projetos de colonização, principalmente na Região Norte do país. Verificou-se 

também uma ofensiva às terras dos povos indígenas, com o intuito de liberação de terras para 

a grande lavoura. 

Moacir Palmeira coloca que, ao contrário do que geralmente se supõe, a repressão ao 

movimento camponês e as tentativas de domesticação empreendidas pelo regime militar não 

conseguiram impedir que o esforço de organização dos trabalhadores prosseguisse. 

 
As entidades sindicais se reorganizaram com relativa rapidez e, ao mesmo 
tempo que sustentaram lutas que se dispersaram politicamente como 
decorrência da própria conjuntura nacional, partiram para ampliar e 
fortalecer sua organização em nível nacional. O cimento ideológico dessa 
empresa política comandada, a partir de 1968, pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura, seria a bandeira da reforma agrária. 229 
 

A CONTAG teve papel importante na organização do sindicalismo rural, e adequou 

suas demandas ao Estatuto da Terra, fazendo uma leitura estratégica da lei, a partir do seu 

conteúdo desapropriacionista. “De um lado, difundindo entre os trabalhadores a concepção de 

que havia direitos, inscritos na lei; de outro, encaminhando os casos de conflito às instâncias 
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estatais, pedindo a desapropriação das áreas com base na legislação vigente.” 230 Tais ações 

não tinham muito resultados práticos, haja vista a política agrária dos governos militares, mas 

mantiveram, de certa forma, a demanda dos trabalhadores por terra durante o período. Conclui 

Palmeira, neste sentido: 

Usando habilmente a referência legal existente, o movimento sindical 
conseguiu manter o seu perfil de força autônoma exigindo o cumprimento da 
lei, contestando publicamente o Governo no campo em que lhe era possível 
combater (iniciativas governamentais que atingissem diretamente interesses 
dos trabalhadores rurais), num momento em que praticamente inexistia 
contestação organizada fora das tentativas armadas; lutando para manter 
juntos na mesma organização todos os camponeses (do trabalhador volante 
ao pequeno proprietário familiar), todos os beneficiários potenciais da 
reforma agrária. Na impossibilidade da mobilização política (substituída pela 
defesa individual dos trabalhadores e pela pressão possível junto aos órgãos 
do poder), o movimento sindical desenvolveu um intenso trabalho 
pedagógico em torno da questão da reforma agrária como ponto de 
convergência dos interesses das diferentes categorias de trabalhadores 
rurais.231 
 
 

2.2.1. A Igreja e a luta pela terra: a Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

 

Em meados da década de 1970, destaca-se a atuação de setores da Igreja Católica, 

vinculados à Teologia da Libertação, e da Igreja Luterana, na defesa dos posseiros e dos 

índios. A Igreja passou então a desempenhar um importante papel político na mediação dos 

conflitos por terras, com denúncias, organização de atividades com os trabalhadores rurais 

dentre outras, utilizando de seu prestígio institucional em favor da causa da reforma agrária. 

 
O envolvimento de setores da Igreja Católica com os problemas e conflitos 
agrários remonta à década de 1950, especialmente no trabalho de base e nas 
disputas políticas com o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e com as Ligas 
Camponesas. Esse envolvimento toma novos rumos nos anos 1960 e adquire 
uma outra dimensão nos anos 1970, com a criação da CPT.232 
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 Tal articulação resultou na organização da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Criada 

em 1975 por setores da igreja com o objetivo de lutar pelos direitos dos trabalhadores rurais, 

posseiros e peões, principalmente na Amazônia e na região Centro-Oeste, que viviam uma 

situação bastante problemática em decorrência da exploração e espoliação levadas a cabo pela 

expansão das fronteiras agrícolas. Em pouco tempo, a CPT passou a ser uma articulação de 

nível nacional, abrangendo quase todos os estados brasileiros, desempenhando, desde a sua 

fundação, um importante papel de mediação e de documentação dos conflitos. A CPT passou 

a ocupar o posto de um dos principais instrumentos de mediação entre os trabalhadores rurais 

e o Estado.  

O vínculo com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) permitiu à 

CPT um espaço importante de intervenção na denúncia às violações aos direitos humanos e na 

reivindicação da reforma agrária. A pastoral tem também um setor específico de 

documentação dos conflitos no campo, e publica anualmente o caderno “Conflitos no Campo 

Brasil”, no qual condensa os números referentes às ocupações de terras, às ameaças, às 

prisões e assassinatos de trabalhadores rurais, além de outras estatísticas referentes à violência 

no campo e aos conflitos pela água, que vêm crescendo nos últimos anos.  

Está fortemente presente na atuação política da entidade a crítica ao latifúndio. A CPT 

entende que a concentração da terra é em si uma violência, porque retira a oportunidade de 

vida de milhões de pessoas. 233 

 No final da década de 1970 surgiram outros movimentos na luta por mudanças na 

estrutura fundiária, como o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), seringueiros, 

pequenos produtores no Sul do país, excluídos das benesses do processo de modernização da 

agricultura. Segundo Medeiros, “outras relações reivindicações emergiam, constituindo novos 
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atores, mostrando a complexidade das relações que se constituíam no campo brasileiro e 

requalificavam a questão agrária.” Ainda segundo Medeiros: 

 
Numa conjuntura em que as lutas populares se constituíam numa dimensão 
essencial do processo de abertura política que acabaria por conduzir ao fim 
do regime militar, e em que os trabalhadores do campo reocupavam a cena 
pública, a questão agrária se redefiniu, mostrou novas faces e trouxe novos 
temas para o debate sobre a reforma agrária.234 
 
 

 A CPMI da Terra apurou que há no Brasil cerca de 70 movimentos e organizações que 

lutam pela terra.235 São diversas as suas denominações e suas táticas de atuação política, bem 

como seus projetos.  Dentre estes novos movimentos, merece destaque a formação do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que viria a se tornar o maior 

movimento social do país, sendo um interlocutor necessário na construção de qualquer projeto 

de reforma agrária, e referência dos demais movimentos na luta pela terra. 

 

 

2.2.2. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

 

 Segundo um dos ideólogos do MST, João Pedro Stédile, na gênese do movimento se 

destacam três elementos: o aspecto socioeconômico, o ideológico e o político.236  

O primeiro aspecto diz respeito às transformações que a agricultura brasileira sofreu 

na década de 1970. A “modernização dolorosa”, segundo expressão de José Gomes da Silva, 

causou fortes impactos negativos para as populações mais pobres do país. O advento do 

agronegócio, com a penetração do capital externo monopolizado nos vários segmentos da 

agroindústria, gerou uma profunda crise na agricultura familiar. Houve um aumento da 

concentração fundiária, com a expansão das grandes empresas agrícolas; um profundo 
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processo de êxodo rural, dentre outras consequências danosas para a população do campo. Só 

as grandes empresas tiveram condições de se desenvolverem neste modelo. Afirma Sérgio 

Sauer que 

O modelo agropecuário adotado pelos militares aumentou a demanda por 
terra fazendo surgir novos conflitos no meio rural. Esses conflitos não eram 
gerados apenas pela resistência de posseiros, reafirmando a legitimidade da 
posse, mas por famílias de agricultores que não tinham acesso à terra (ou 
filhos de agricultores que possuíam pouca terra). O MST surge, portanto, 
como resultado das lutas de segmentos da população rural contra a 
expropriação e exploração, exacerbadas com a implantação do modelo de 
modernização agropecuária, durante o regime militar.237 
 
 

 A implantação da modernização agrícola pelos militares trouxe novas perspectivas 

para a luta pela terra. A partir deste contexto, a mobilização camponesa, duramente reprimida 

pela ditadura militar, começa a ser retomada no final da década de 1970, sob novos 

parâmetros ideológicos. Afirma Stédile que, do ponto de vista socioeconômico, os 

camponeses expulsos pela modernização da agricultura tiveram apenas duas saídas: o êxodo 

para as cidades ou as fronteiras agrícolas.  

 
Isso obrigou-os a tomar duas decisões: tentar resistir no campo e buscar 
outras formas de luta pela terra na região onde viviam. É essa a base social 
que gerou o MST. Uma base social disposta a lutar, que não aceita a 
colonização nem a ida para a cidade como solução para seus problemas. 238 
 
  

 O MST surge então como um movimento de crítica ao modelo excludente de 

agricultura implementado pelos militares, como um contraponto às políticas de modernização 

conservadora, denunciando a concentração fundiária decorrente deste processo e propondo 

um novo modelo de desenvolvimento. 

 
A identificação por parte do movimento de que a principal causa geradora da 
situação dos sem-terra estava ancorada na estrutura agrária e no modelo 
agrícola desenvolvido pelos militares, o MST passou a reivindicar uma 
reforma agrária não restrita somente à terra, mas também alterações políticas 
mais amplas na sociedade brasileira.239  
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 O MST nasceu, portanto, em um processo de enfrentamento e resistência contra a 

política de desenvolvimento agropecuário, instaurada durante a ditadura militar. Fernandes 

coloca que “esse processo é entendido no seu caráter mais geral, na luta contra a expropriação 

e contra a exploração do desenvolvimento do capitalismo.” 240 

O elemento ideológico diz respeito ao citado trabalho pastoral das igrejas católica e 

luterana. O surgimento da CPT deu um importante impulso para a reorganização das lutas 

camponesas. Destaca Stédile uma mudança de prática na igreja no tratamento dos problemas 

agrários. A igreja deixou, a partir daquele momento, de fazer um trabalho messiânico, 

conformista, e passou a trabalhar a necessidade de os camponeses se organizarem para 

lutarem pela terra.241 A CPT teve, portanto, primordial importância para a organização de um 

movimento camponês de caráter nacional, emprestando também um caráter ecumênico à 

organização, que possibilitou a aglutinação de diversos setores de trabalhadores rurais. 

No campo político, é importante registrar que a época de surgimento do MST se deu 

num contexto de desgaste da ditadura militar e de grande ascensão dos movimentos de massa. 

Foi o período histórico de abertura e redemocratização política, com a conseqüente 

diminuição da repressão militar. Esse processo permitiu a retomada das mobilizações 

populares, e abriu espaço para a construção (ou reconstrução) de entidades e movimentos 

sociais. No contexto da redemocratização, “rompendo com estruturas, desafiando-se e criando 

novas formas de organização, os trabalhadores rurais iniciam um novo processo de conquistas 

na luta pela terra.” 242 

O período se mostrou bastante propício para a rearticulação dos movimentos sociais. 

O acúmulo da lutas contra a ditadura, na cidade e no campo, fez surgir, no final da década de 
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1970 e início da década de 1980, o chamado “novo sindicalismo” representando pela criação 

da Central única dos Trabalhadores (CUT) e na construção do Partido dos Trabalhadores 

(PT). Fernandes destaca que “essas lutas representavam a reconquista dos direitos, da 

dignidade da classe trabalhadora e, portanto, motivavam as lutas que se realizavam no 

campo.” 243 Estas articulações em muito contribuíram para formação do movimento de 

trabalhadores rurais que emergia. Essas mudanças nas formas tradicionais das lutas sindicais e 

partidárias serviram também como modelo para a superação das formas convencionais de luta 

no campo.  

Segundo João Pedro Stédile, o MST nasceu da continuidade do problema agrário na 

nossa sociedade, da ascensão do movimento de massas que havia naquele período e da 

vontade política dos trabalhadores, articulados no meio rural, que tinham de lutar contra a 

pobreza e contra a desigualdade social. “O movimento não nasceu só da vontade do 

camponês. Ele só pôde se constituir como um movimento social importante porque coincidiu 

com um processo mais amplo de luta pela democratização do país.” 244 

O MST se constituiu como um movimento de camponeses, de caráter popular e 

político, que tem como objetivo organizar os trabalhadores rurais sem terra para a conquista 

de reivindicações fundamentais: “terra, reforma agrária e mudanças gerais na sociedade.” 245 

A partir do seu processo de formação, o movimento passou a abranger quase todos os 

Estados da federação, tornando-se o maior movimento social do país, referência internacional 

na luta pela terra. O movimento ganhou tal notoriedade a partir, primeiro, da sua capacidade 

de mobilização, engendrada nas novas formas de luta advindas do processo de 

redemocratização. O MST se tornou, com efeito, um interlocutor necessário em qualquer 

discussão sobre a questão agrária no Brasil.  
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Outro aspecto a ser destacado é a radicalidade de sua atuação política. O movimento 

passou a desenvolver formas de protestos que chamam a atenção de toda a sociedade. Atuam 

nas ocupações de prédios públicos para reivindicarem a liberação de crédito para os 

assentamentos,  no bloqueio de estradas, marchas, dentre outras ações. No entanto a ação de 

maior notoriedade do MST é, sem dúvida, a ocupação coletiva de terras. Segundo Fernandes, 

“sem ocupação, o MST não nasceria e, sem ela, morre”. 246 Em outro momento, afirma o 

professor que “a ocupação é um processo sócio-espacial e político complexo que precisa ser 

entendido como forma de luta popular de resistência do campesinato, para sua recriação e 

criação”. 247 

Um primeiro elemento de análise desta ação diz respeito à sua terminologia. O MST 

chama de “ocupação”, enquanto setores contrários à reforma agrária chamam de “invasão”. 

Existem profundas diferenças entre as duas denominações. Invadir significa um ato de força 

para tomar alguma coisa de alguém para proveito particular. Ocupar, por sua vez, significa, 

simplesmente, preencher um espaço vazio – no caso em questão, terras que não cumprem sua 

função social – e fazer pressão social coletiva para a aplicação da lei e a desapropriação.248 

José Gomes da Silva define ocupação como o “ato de apoderar-se de algo legalmente, de 

coisa móvel (ou semovente), sem dono ou que ainda não foi apropriada ou por haver sido 

abandonada”.249 Invasão, ao contrário, é o esbulho possessório ou a alteração de limites com a 

utilização da violência. Desta forma, a conduta do agente do esbulho possessório é 

substancialmente distinta da conduta dos interessados na efetivação da reforma agrária.250 

Diante do exposto, entendemos o termo “ocupação” como o mais adequado.  
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Neste sentido se pronunciou o Ministro Luiz Vivente Cernicchiaro, em voto proferido 

no habeas-corpus n. 4.399-SP, afirmando que as ocupações de terras feitas de forma massiva, 

com objetivo de pressionar pela reforma agrária, por um movimento social, não significam 

esbulho possessório, portanto não se constituem em crimes, e esses fatos não podem ser 

julgados à luz do Código Penal, mas sob a luz da Constituição Federal, que determina que o 

governo tem a obrigação de desapropriar todas as grandes propriedades improdutivas. 

Segundo o Ministro, “no esbulho possessório o agente dolosamente investe contra a 

propriedade alheia, a fim de usufruir um de seus atributos (uso) ou alterar os limites do 

domínio para enriquecimento sem justa causa”, concluindo que na ocupação de terras “há 

sentido, finalidade diferente. Revela sentido amplo, socialmente de maior grandeza, qual seja, 

a implantação da reforma agrária.” 251 

Avaliando a eficácia das ocupações coletivas de terras, Bernardo Mançano Fernandes 

coloca que 

Na luta pela terra, a ocupação é uma comprovação de que o diálogo não é 
impossível. Ao ocupar a terra, os sem-terra vêm a público e iniciam as 
negociações, os enfrentamentos com todas as forças políticas. Ao ocupar 
espaços políticos, reivindicam seus direitos. Quando o governo criminaliza 
essas ações, corta o diálogo e passa a dar ordens. Tenta destruir a luta pela 
terra sem fazer reforma agrária. 252  
 
 

As ocupações se mostram como a única forma de o movimento conquistar os 

assentamentos. As ocupações de terra continuam a ser a principal forma de pressão de massas 

que os camponeses têm para, de forma prática, fazer a reforma agrária avançar e terem acesso 

direito à terra para trabalhar. 253 As ocupações se mostram como o único meio de provocação 

dos poderes públicos para a realização de vistorias em propriedades improdutivas, que não 

cumprem o princípio constitucional da função social da propriedade.  

                                                 
251 Habeas Corpus n. 4.399-SP, 6ª Turma, STJ, julgado em 12/03/1996, publicado no DJ em 08/04/1996, rel. 
min. Willian Patterson. 
252 FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão agrária, pesquisa e MST. P.46. 
253 STÉDILE, João Pedro. FERNANDES, Bernardo Mançano. Op Cit. P. 117. 
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Para provar que só há desapropriação quando há ocupação, Stédile afirma que “onde 

não tem o MST, não tem desapropriação. Onde o movimento é mais fraco, menor é o número 

de desapropriações, de famílias beneficiadas. 254 Com efeito, 77% dos assentamentos 

implantados estão diretamente ligados às ocupações de terras.255  

A ocupação se mostra como o principal instrumento de acesso à terra pelos 

trabalhadores rurais. Cumpre um importante papel político, pondo em evidência um conflito, 

expondo à opinião pública e às instituições a contradição que representa a estrutura fundiária 

no país, que forma, por um lado, milhões de famílias na miséria, sem qualquer oportunidade 

de trabalho, e por outro um reduzido número de proprietários que detêm o monopólio da terra.  

 

 

 

3. A luta pela terra hoje. 

 

A implantação do modelo de desenvolvimento agrícola dos militares, a modernização 

conservadora, aumentou ainda mais as contradições no campo, e acirrou a luta de classes, ao 

beneficiar apenas uma pequena parcela de proprietários, em detrimento de um grande 

contingente de trabalhadores rurais, que permaneceram excluídos do processo de 

desenvolvimento. Na vigência do período ditatorial, as manifestações contrárias ao modelo 

foram fortemente reprimidas, e os movimentos desarticulados. No contexto da 

redemocratização, no entanto, o fortalecimento dos novos movimentos sociais de luta pela 

terra foi agregado a um alargamento da pauta política da reforma agrária. 

A reforma agrária clássica, baseada simplesmente na distribuição de terras, passou a 

ser insuficiente nesse novo contexto. A luta pela reforma agrária ficou mais complexa, passou 

                                                 
254 Idem. P. 115. 
255 FERNANDES, Bernardo Mançano. A formação do MST no Brasil. P. 300. 
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a abarcar mudanças no modo de produção, a ser entendida como uma disputa por um outro 

modelo de desenvolvimento econômico e social. Os movimentos – em especial o MST – 

passaram a avaliar que a reforma agrária dentro deste modelo era inviável, como bem pontua 

Fernandes: 

Não é só a luta pela terra que está em questão, é uma luta contra um modelo 
de desenvolvimento que privilegia um único tipo de propriedade. O 
problema da terra no Brasil, na realidade, não passa simplesmente pela 
distribuição da terra. O que o Estado tem procurado evitar, ao desarticular e 
destruir as formas de organização dos trabalhadores rurais é “(...) que o 
problema da terra constitua mediações políticas que envolvam 
necessariamente uma redefinição do pacto político que sustenta o Estado.” 
256  
 
 

O MST entende como uma necessidade lutar contra o sistema econômico que sustenta 

o modelo agroexportador, cuja personificação são as agroindústrias internacionais. Segundo o 

movimento, só é possível uma verdadeira reforma agrária com uma mudança de modelo de 

desenvolvimento, pois o modelo agroexportador e a pequena e média agricultura são 

excludentes. Dom Tomás Balduíno, presidente da Comissão Pastoral da Terra, pontua que 

 
Hoje, o agronegócio vai assumindo, por outros motivos, o papel que à sua 
maneira sempre teve o latifúndio em rechaçar a reforma agrária. Trata-se de 
um modelo voltado para o lucro, sempre concentrado em poucas mãos, até 
com dispensa de trabalho assalariado pela introdução de máquinas possantes 
e pela modernização via informática. Como se trata de monocultura em vista 
da exportação, cresce sempre a exigência de mais e mais áreas. (...) Esse 
modelo dispõe de todas as facilidades por parte do poder público, tem 
prioridade sobre a reforma agrária e é louvado pelo seu caráter 
modernizador, sobretudo pelo fato de gerar divisas.257 
 
 

Conclui Balduíno, no entanto, que apesar da tão decantada modernidade, o 

agronegócio nada tem de moderno. “Em nome do progresso e do crescimento econômico se 

mantêm as mesmas relações sociais de sempre, excluindo-se um número cada vez maior de 

pessoas da participação nos bens.” 258 

                                                 
256 FERNANDES Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: formação e territorialização em São 
Paulo. P. 31. 
257 Depoimento à CPI da terra. In: MELO, João Alfredo Telles (org.). Op. Cit. P.112. 
258 Idem. 
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Na reivindicação por reforma agrária, além do acesso à terra, da crítica à concentração 

fundiária, o movimento pauta medidas de viabilização dos assentamentos, e políticas públicas 

que privilegiem a maioria da população do campo. Jaime Amorim, membro da coordenação 

nacional do MST, expõe a proposta de reforma agrária do movimento nesse viés: 

 
Primeiro, uma reforma agrária tem que resolver o problema da estrutura 
agrária, da concentração de terra. Uma reforma agrária tem que delimitar o 
tamanho máximo da propriedade, tem que impedir a compra de terra por 
estrangeiros, e o mais necessário hoje é atualizar os índices de 
produtividade, para poder permitir as desapropriações. Em segundo lugar, a 
reforma agrária diz respeito a uma inversão de modelo. A terra brasileira, a 
produção agrícola, tem que estar voltada primeiro para resolver o problema 
interno, produzir alimentos.  Desde que os portugueses invadiram o país, 
sempre trabalharam com a idéia de que a terra tinha que estar à serviço de 
alimentar a coroa portuguesa, de sustentar a coroa portuguesa. E de lá pra cá 
isso virou cultura. Eles nunca se preocuparam em construir aqui um país. E a 
elite brasileira trabalha na mesma perspectiva. Então, é um novo modelo, 
que tem que resolver primeiro o problema da produção de alimentos para o 
abastecimento do mercado interno, pra poder melhorar a condição de vida 
do camponês, melhorar a condição de vida da população. E com isso, então, 
melhorar as condições mínimas de produção no campo. Resolver o problema 
da terra, da tecnologia, da pesquisa voltada à produção de alimentos pelo 
pequeno agricultor, a questão do crédito – a linha de crédito que está aí é um 
crédito moldado, formatado no modo neoliberal. Quem tem capacidade de se 
inserir no mercado tem o crédito, e quem não tem capta o primeiro crédito 
que aparece e depois fica endividado. Nós não temos um crédito voltado à 
reforma agrária. Diz respeito à questão da assistência técnica, do 
armazenamento, garantia do preço mínimo. Então quando se fala da reforma 
agrária você tem colocar isso tudo no bojo. Conflito de terra, as questões do 
crédito, melhorar as condições de vida das pessoas, combater o 
analfabetismo, tratar do desenvolvimento rural. 259 
 
   

Há uma crítica ao desenvolvimento do modelo capitalista de produção, e seus reflexos 

na estrutura agrária. A concentração fundiária e a exclusão dos trabalhadores se mostram 

como consequências necessária do modo de produção aqui implantado. Agregada à luta por 

terra, está a disputa por um outro modelo de sociedade. Há uma ampliação do sentido da luta 

pela terra, que passa a ser entendida para além da questão econômica, passando a ser também 

                                                 
259 AMORIM, Jaime. Entrevista concedida ao pesquisador. (Setembro-2008). 
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um projeto sociocultural de transformação da realidade.260 Lutar pela terra não tem apenas o 

sentido de conquistar a terra. Segundo Fernandes, 

 
Ter a terra é o primeiro passo. Dessa condição nascem outras necessidades, 
que, pela inexistência de política agrícolas, entre outras políticas voltadas 
para a população camponesa, se transformam em lutas perenes. E, 
evidentemente, essas lutas estão representadas em uma luta mais ampla pelo 
poder, que não é só dos sem-terra, mas de toda a classe trabalhadora.261 
 
 

A luta pela reforma agrária continua firme na pauta dos movimentos sociais, mas ela 

agrega hoje uma série de outras reivindicações, outras facetas, novos significados. A demanda 

por terra se coloca apenas como sua dimensão mais visível. 

A reforma agrária não é sinônimo de atraso, de conservadorismo, como alguns de seus 

opositores tentam colocar, mas uma das faces da luta contra a desigualdade econômica e 

social e, portanto, “uma das ferramentas da construção de uma efetiva democracia, baseada na 

possibilidade de contínua expansão e criação de direitos.” 262 Neste sentido, Octávio Ianni 

destaca a importância dos movimentos sociais de luta pela terra no próprio processo político 

democrático: 

 
A questão da democracia no Brasil não se resolve apenas na cidade. Implica 
o campo, as classes sociais rurais. Mais do que isso, implica as relações e as 
influências recíprocas entre a cidade e o campo. O peso econômico e político 
da agricultura, na definição da fisionomia da formação social capitalista 
brasileira, precisa ser avaliado se queremos compreender as condições de 
criação de uma democracia no Brasil.263 
 
 

 Com a ampliação da pauta política da reforma agrária para mudanças mais 

significativas na sociedade, há uma necessidade de alianças dos movimentos do campo com 

setores sociais urbanos. O entendimento de que a luta é por um outro modo de produção vem 

unindo diversos  movimentos sociais em torno de uma única bandeira. Nos últimos anos o 

                                                 
260 FERNANDES, Bernardo Mançano. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: formação e 
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261 FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão agrária, pesquisa e MST. P. 39. 
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MST passou a ser uma presença constante nas lutas sociais urbanas, articulando-se com outras 

organizações, como o sindicalismo. 

Para a realização do seu programa político, o MST toca a sua luta em dois sentidos: a 

via institucional, mediante a disputa legal em torno da operacionalização do princípio da 

função social da propriedade, disputa travada, por exemplo, nos tribunais e no meio 

acadêmico; e a via estrutural, mediante a contestação do regime proprietário, construindo um 

nova concepção da relação entre as pessoas e a terra, uma idéia de direito à terra que não seja 

necessariamente vinculado à propriedade privada. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: A função social da propriedade – a disputa institucional. 

  

Sumário: 1. Introdução. 2. Transformações no direito de propriedade. 2.1. A funcionalização 

da propriedade. 3. A Função Social da Propriedade. 3.1. Antecedentes doutrinários e sua 

implantação no ordenamento jurídico brasileiro. 3.2. A teoria da constitucionalização do 

Direito Civil. 4. A função social da propriedade na Constituição de 1988. 4.1. Função social 

da propriedade urbana. 4.2. Função social da propriedade rural. 5. O MST a as ocupações 

coletivas de terras. 

  

1. Introdução.  
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 A luta pela reforma agrária passa hoje pela disputa em torno da efetivação do princípio 

constitucional da função social da propriedade. A Constituição Federal de 1988 trouxe 

inovações na disciplina jurídica da propriedade, mudanças estas que criaram todo um 

arcabouço legal para as desapropriações de terras para fins de reforma agrária. 

 O MST atua, neste sentido, provocando os poderes públicos, a partir da reivindicação 

da efetivação da função social da propriedade, exigindo a desapropriação em larga escala de 

latifúndios que não cumprem com os ditames constitucionais da propriedade – não atendem 

aos parâmetros da função social - e a implantação de assentamentos nestas terras. 

 No entanto, apesar da legislação constitucional e infra-constitucional favorecerem – no 

plano formal – a reforma agrária, há uma sintomática inércia do poder público na fiscalização 

do cumprimento da função social das propriedades rurais no país, bem como decisões 

judiciais que insistem em conceder proteção absoluta da propriedade, restringindo a análise da 

função social à análise da produtividade.  

 Será visto neste capítulo quais os fundamentos e elementos normativos e doutrinários 

da função social da propriedade e a relação do MST com o instituto.  

  

2. Transformações no direito de propriedade. 

 

 A propriedade individual burguesa foi a expressão do triunfo do capitalismo como 

modo de produção hegemônico.  Tal modelo de propriedade foi moldado apara se adequar à 

necessidade de circulação de riquezas do capitalismo. Segundo Cortiano Júnior, a construção 

do modelo proprietário liga-se à total abstração do sujeito de direito, “o que se reflete na 

conseqüente abstração das formas de exercício dos poderes proprietários e na infinita 

possibilidade de bens apropriáveis” 264, dentre eles a terra. 
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 No início do Século XX, porém, o pós 1ª guerra mundial e a quebra da Bolsa de Nova 

York (1929) desbancaram numa grande crise econômica que exigiu mudanças que 

garantissem a sobrevivência do capitalismo. Passou-se a exigir a intervenção do Estado no 

domínio econômico, quebrando um dos fundamentos do liberalismo – a auto-suficiência dos 

mercados. Neste diapasão, o economista John Maynard Keynes publicou a “Teoria Geral do 

Emprego, do Juro e da Moeda” (1936), defendendo a necessidade da intervenção do Estado 

na economia para garantir o aumento do emprego e a rentabilidade do capital. A igualdade 

formal prometida pelo liberalismo não se traduziu em liberdade material para as pessoas. As 

liberdades políticas liberais passaram a ser insuficientes frente às necessidades materiais das 

populações. 

 Houve então uma redefinição do Estado, com a da ampliação do seu papel. A partir 

dos postulados Keynesianos se criou o chamado Estado de Bem-Estar Social. O advento deste 

novo modelo de Estado em alguns países do mundo trouxe transformações consideráveis na 

concepção sobre a função do Estado e, conseqüentemente, sua disciplina constitucional. O 

Estado Social passou a intervir em diversas esferas da sociedade antes dispensadas à tutela 

privada dos indivíduos e do mercado. Sobre este processo, Gustavo Tepedino comenta que 

 
A primeira guerra, na Europa, marcaria, então, definitivamente, a 
modificação do papel do legislador, antes mero árbitro das relações 
contratuais. O Estado, primeiro excepcionalmente e, depois, 
sistematicamente, intervém na economia, objetivando evitar a expansão das 
desigualdades e o atendimento de interesses básicos da população carente.265 
 
 

Pietro Barcellona, citado por Cortiano Júnior, afirma que são três os postulados do 

Estado Social: a igualdade material em contrapartida à igualdade formal, o reconhecimento 
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recíproco da subjetividade social em face da subjetividade abstrata e o princípio de 

solidariedade e de intervenção do Estado na economia.266 

 O século XX assistiu, por força de acontecimentos sociais e históricos, a intervenção 

estatal nas atividades sociais e econômicas, agora sob nova ótica. Houve uma redução da 

liberdade e da autonomia privada, limitadas por normas de ordem pública.267 Nos dizeres de 

Paulo Lôbo, 

A ideologia do social, traduzida em valores de justiça social ou de 
solidariedade social, passou a dominar o cenário constitucional do século 
XX. A sociedade exige o acesso aos bens e serviços produzidos pela 
economia. (...) Daí a inafastável atuação do Estado, para fazer prevalecer o 
interesse coletivo, evitar os abusos e garantir o espaço público de afirmação 
da dignidade humana.268 
 
  

Verificou-se a advento de um Estado mais presente na vida econômica e social da 

sociedade. O Estado deixou seu perfil abstencionista e assumiu funções promocionais. Tais 

mudanças não representaram, no entanto, rupturas com o modo de produção vigente, muito 

pelo contrário. Segundo Eros Grau: 

 
No desempenho de seu novo papel, o Estado, ao atuar como agente de 
implementação de políticas públicas, enriquece suas funções de integração, 
de modernização e de legitimação capitalista. Essa atuação, contudo, não 
conduz à substituição do sistema capitalista. Pois é justamente a fim de 
impedir tal substituição - seja pela transição para o socialismo, seja mediante 
a superação do capitalismo e do socialismo - que o Estado é chamado a atuar 
sobre o domínio econômico.269 
 
 

 O Estado de Bem-Estar Social se caracterizou pela intervenção direta na economia e 

no regime da propriedade, pela criação de sistemas previdenciários e pela interferência direta 

nos contratos. Por meio das empresas estatais, o Poder Público assumiu a vanguarda do 

desenvolvimento, tornando-se uma espécie de empresário. Por meio de subsídios diretos e 
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indiretos, de empréstimos estrangeiros garantidos pelos governos, do investimento em 

pesquisas etc., o Estado alavancou a atividade de inúmeras empresas privadas. Outra marca 

desse modelo de Estado foi a promoção de políticas públicas nas áreas de saúde, moradia, 

educação, nutrição, segurança e renda, capazes de garantir proteção mínima aos mais pobres. 

270 Segundo Tepedino, 

 
O Estado legislador movimenta-se então mediante leis extracodificadas, 
atendendo às demandas contingentes e conjunturais, no intuito de 
reequilibrar o quadro social delineado pela consolidação de novas castas 
econômicas, que se formavam na ordem liberal e que reproduziam, em certa 
medida, as situações de iniqüidade que, justamente, o ideário da Revolução 
Francesa visava a debelar.271 
 

 A crise econômica desencadeou uma crise social até então sem precedentes na 

esfera do capitalismo. Movimentos sociais passaram a exigir mudanças, diante da 

desigualdade consagrada pelo modo de produção vigente. Norberto Bobbio argumenta 

justamente que os direitos, até mesmo os fundamentais, respondem aos anseios de um 

determinado tempo histórico e que, portanto, podem/devem surgir como demandas da 

sociedade. 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por 
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascido de 
modo gradual, não todos de uma vez nem de uma vez por todas.272 

 

Tendo como marco a Constituição de Weimar (1919), o constitucionalismo do século 

XX consagrou a inserção de direitos fundamentais e sociais, assim como a disciplina da 

ordem econômica, trazendo alterações também para a esfera do direito privado. Sobre as 
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mudanças trazidas pela Constituição de Weimar, vale destacar pertinente passagem de Franz 

Wieacker: 

As tendências da evolução do direito privado têm também freqüentemente 
que ser compreendidas à luz destas mutações da constituição econômica 
alemã (e, em grande parte, também européia e norte-americana). Esta 
constituição força, em todo o lado onde a livre concorrência falha e a 
solidariedade social é ameaçada, a intervenção dos poderes públicos e à 
assunção a uma função dirigente pela administração pública da economia.273 
 
 

No âmbito do direito, o Estado social deve ser entendido, segundo Paulo Lôbo, como 

aquele que acrescentou à dimensão política do Estado liberal (limitação e controle dos 

poderes políticos e garantias aos direitos individuais, que atingiu seu apogeu no século XIX) a 

dimensão econômica e social, mediante a limitação e controle dos poderes econômicos e 

sociais privados e a tutela dos mais fracos. O Estado social se revela pela intervenção 

legislativa, administrativa e judicial nas atividades privadas. As Constituições sociais são 

assim compreendidas quando regulam a ordem econômica e social, para além do que 

pretendia o Estado liberal. 274 Os direitos subjetivos perdem terreno para o entendimento das 

relações jurídicas em sua complexidade. 

 
Estado Social significa não apenas obrigação social da comunidade em 
relação aos seus membros, como ainda obrigação social destes entre si e 
perante a comunidade como um todo. Importa não esquecer que todo direito 
subjetivo se insere numa relação entre sujeito ativo e sujeito passivo.275 
 
 

Em relação ao direito de propriedade, o Estado Social representou uma reformulação 

da relação proprietária, que deixou de ser absoluta e passou a ser considerada também em 

seus aspectos sociais. 
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2.1. A funcionalização da propriedade. 

 

 O Estado de Bem-Estar Social representou uma mudança de postura da posição do 

Estado frente aos particulares. O Estado deixou, em certa medida, o seu caráter abstencionista, 

e assumiu um papel ativo, a tarefa de efetivar ao máximo a igualdade material ignorada pelo 

Estado liberal. Passou a atuar como garantidor de direitos, como agente promotor dos direitos 

fundamentais e sociais. 

 Esta mudança se reflete na promoção constitucional de valores antes ignorados pelo 

liberalismo, como dignidade da pessoa humana, direito à saúde, à educação, dentre outros. As 

constituições perderam a sua função de limitadoras do poder estatal, e se transformaram em 

instrumento normativo dessas disposições sociais. 

 Mudanças ocorridas nas esferas política e econômica do capitalismo exigiriam, do 

mesmo modo, uma adequação do conteúdo da propriedade a essa nova realidade. As 

constituições passaram a disciplinar também a relação proprietária, trazendo em seu conteúdo 

disposições reguladoras da propriedade privada, antes circunscritas apenas aos diplomas civis. 

O constitucionalismo do Século XX foi marcado, no tocante à disciplina da propriedade 

privada, pela redefinição legal da relação proprietária, pela elevação constitucional dos novos 

parâmetros proprietários. A propriedade passou a ser encarada, em conformidade com esses 

novos elementos, em seu papel de instrumento de efetivação dos novos valores sociais 

consagrados nos ordenamentos.  

Tal reformulação do conceito de propriedade resulta da conjugação da crise do 

capitalismo – e do Estado liberal, com as críticas marxistas e católicas à propriedade 

individual burguesa. Com efeito, ao mesmo tempo em que a crise do capitalismo se 

configurava, vivia-se a experiência da Revolução Russa de 1917 e da difusão do comunismo, 

apresentando-se uma alternativa ao modo de produção capitalista. Neste contexto, a crítica 
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marxista da propriedade ganhava cada vez mais corpo, mediante a observação empírica da 

desigualdade e exploração denunciadas por Marx e Engels. A Igreja católica também 

desempenhou um importante papel na crítica da propriedade absoluta, ressaltando a 

necessidade de utilização da propriedade para o bem da coletividade. Destacam-se as 

encíclicas papais de 1891 (Rerum Novarum, de Leão XIII), de 1931 (Quadragesimo Anno, de 

Pio XI) e, especialmente, a de 1962 (Mater et Magistra, de João XXIII).  

No bojo da crise, fortaleciam-se movimentos reivindicatórios cobrando mudanças no 

regime jurídico dos direitos sociais e da propriedade. Como destaca Tepedino: 

  
Os “sem terra”, os “sem teto”, o exército dos subempregados, os 
desassistidos dos serviços básicos, formam um robusto contingente 
reivindicante, fomentador de notáveis movimentos sociais, no âmbito dos 
quais a revolução bolchevique e a experiência constitucional de Weimar 
servem de pontos de referência.276 

 

A conjugação desses fatores demonstrava a importância de uma redefinição dos 

contornos da propriedade privada, de modo a legitimá-la naquela nova conjuntura. Estava 

preparado o terreno para a funcionalização conceitual da propriedade. 

 A propriedade moderna foi consagrada a partir do seu conteúdo estrutural. A estrutura 

do direito de propriedade, materializada a partir dos poderes proprietários – usar, gozar e 

dispor, bem como de protegê-la de ingerências alheias, na clássica formulação do Código 

Civil Francês – marcou a concepção e os estudos da propriedade.  Dessa estrutura, afirma 

Tepedino, podemos retirar um elemento interno – ou econômico – e outro elemento externo – 

ou jurídico. O primeiro residiria nas faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, pois é 

através do exercício desses poderes que o titular da propriedade pode obter vantagens 

econômicas. O elemento externo seria representado pela faculdade de exclusão das 

                                                 
276 TEPEDINO, Gustavo. A nova propriedade. P. 74. 
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ingerências alheias.277 Representa, pois, um elemento estático, um elemento de garantia do 

proprietário. Segundo Perlingieri, 

 
No perfil estrutural, a relação de propriedade é ligação entre a situação do 
proprietário e aqueles que entram em conflito com esta e constituem centros 
de interesse antagônico. A situação do proprietário é relevante somente 
enquanto pressupõe a obrigação de comportamento, de abstenção.278 
 
 

A partir dessa nova conjuntura, passou-se a pensar a propriedade também num outro 

aspecto, qual seja o seu caráter funcional. Este seria o aspecto dinâmico, “o papel que a 

propriedade ou, mais propriamente, o direito de propriedade desempenha nas relações 

sociais.” 279 O aspecto funcional abarca os efeitos do exercício do direito de propriedade na 

sociedade. A crise do capitalismo escancarou o caráter excludente do estatuto proprietário 

concebido pelos burgueses, evidenciando que ele serviu para especulação e acumulação de 

capital para uns poucos, em detrimento de um grande contingente de pessoas totalmente 

excluídas do acesso aos bens de produção. 

Da concepção do direito de propriedade também em seu aspecto funcional, nasceu a 

tentativa de tutelar da mesma forma os interesses não proprietários, grande inovação na 

relação proprietária clássica, que só levava em conta o interesse do proprietário. Para Cortiano 

Júnior, “importante o proprietário, mais importante o não proprietário: na situação jurídica 

proprietária funcionalizada o direito dos outros está presente, principalmente no que se refere 

ao estatuto de acesso aos bens.” 280 Prossegue Fachin: 

 
Nessa esteira, passa-se a entender que esse direito subjetivo tem 
destinatários no conjunto da sociedade, de modo que o direito de 
propriedade também começa a ser um direito à propriedade. Gera, por 

                                                 
277 TEPEDINO, Gustavo. Aspectos da propriedade privada na ordem constitucional. In: TUDENCHLAK, James; 
BUSTAMANTE, Ricardo. (Orgs.). Estudos Jurídicos. Rio de Janeiro: Instituto de estudos jurídicos, 1991. P. 
314. 
278 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. P. 221. 
279 GONDINHO, André Osório. Função Social da Propriedade. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.): Problemas 
de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. P. 405. 
280 CORTIANO JÚNIOR, Eroulths. Op. Cit. P. 153. 
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conseguinte, um duplo estatuto: um de garantia, vinculado aos ditames 
sociais, e outro de acesso.281 
 
 

A partir da inserção do perfil funcional na propriedade privada, houve uma renovação 

conceitual do seu conteúdo. A propriedade passou a ser entendida enquanto uma relação 

jurídica com múltiplos pólos de interesses, interesses esses particulares e coletivos, passando 

o seu exercício a ser tutelado de acordo com essa complexidade. A propriedade, a cada 

momento passado, é caracterizada menos pelo seu conteúdo estrutural e mais pela finalidade 

econômica e social do bem sobre a qual incide.282 

A propriedade deixa de ser concebida como um feixe de direitos ao seu titular, e 

assume o caráter de relação.  Para Perlingieri,  

 
o aspecto funcional é certamente prevalente na propriedade vista como 
relação; entre proprietário e terceiros, entre proprietário e vizinhos, entre 
proprietário e Estado, entre proprietário e entes públicos, existe relação – 
não de subordinação -, mas de cooperação. 283 
 
  

A funcionalização da propriedade acarreta o entendimento da propriedade enquanto 

uma relação jurídica complexa, que abarca, para o proprietário, além dos direitos e garantias 

da propriedade, uma série de deveres a serem atendidos de forma a tutelar os interesses 

coletivos. “A funcionalização da propriedade introduz critério de valoração de sua própria 

titularidade, que passa a exigir atuações positivas de seu titular, a fim de adequar-se à tarefa 

que dele se espera na sociedade.” 284 A funcionalização incide, desta maneira, diretamente na 

destinação dos bens apropriados pelos proprietários. 

 
A destinação do bem apropriado ora é determinada por lei, ora é controlada 
e restringida, ora é proibida, caracterizando-se o direito de propriedade 
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282 TEPEDINO, Gustavo. Aspectos da propriedade privada na ordem constitucional. P. 316. 
283 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de Direito Civil. P. 221/222. 
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menos pelo seu conteúdo estrutural acima descrito e mais pela destinação do 
bem sobre o qual incide, ou, ainda, por sua potencialidade econômica.285 
 
 

Tal processo é materializado com a inserção do conceito de função social da 

propriedade nos ordenamentos jurídicos, trazendo novos parâmetros e requisitos para o 

exercício do direito de propriedade. A função social passa a permear o conceito de 

propriedade, com o respaldo constitucional dos sistemas jurídicos. 

 
Importa assim promover, na abordagem, a transposição do acento estrutural 
para o problema da função social do direito na sociedade, em termos 
“promocionais”, entendendo-se, na esteira de Bobbio, por função 
promocional, “a ação que o direito dá lugar através do instrumento da sanção 
positiva, pela qual se busca promover e incentivar o cumprimento de 
determinada conduta socialmente desejável”.286 
 

 

 

 

 

3. A Função Social da Propriedade. 

 

 A propriedade já tinha uma função social no modelo proprietário liberal. 

Desempenhava o papel de garantia da liberdade, da autonomia dos indivíduos, da livre 

iniciativa. Configurou-se como um dos maiores símbolos do arcabouço ideológico burguês. 

Segundo Tepedino, na sociedade liberal burguesa 

 
A propriedade cumpriria necessariamente a sua função social pela 
apropriação em si, como forma máxima de expressão e de desenvolvimento 
da liberdade humana. Esta dogmática inspiraria, com efeito, a codificação da 
Europa no último século e, em sua esteira, o nosso Código de 1916. 287 
 
 

                                                 
285 TEPEDINO, Gustavo. A nova propriedade. P. 74. 
286 RIBEIRO, Paulo de Tarso. Direito e mudança social. In: FARIA, José Eduardo (Org.) A Crise do direito 
numa sociedade em mudança. Brasília: UnB, 1988. P. 81. 
287 TEPEDINO, Gustavo. A nova propriedade. P. 74. 
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 Com o Estado social, a função social da propriedade passou a ser compreendida em 

face dos desprivilegiados, dos não proprietários, “daqueles cuja autonomia e liberdade 

inexistiam por não serem proprietários.” 288 A propriedade deixou de ser entendida como uma 

relação entre o sujeito e a coisa, e passou ser compreendida como uma relação intersubjetiva, 

com efeitos que vão além da pessoa do proprietário, abarcando toda a coletividade.  

Perlingieri coloca que os terceiros não-proprietários, aos quais antes era imposto o 

dever de não ingerência na esfera patrimonial alheia, passam a fazer parte da relação jurídica 

proprietária.289 Os terceiros adquirem o direito de exigir do proprietário o cumprimento da 

função social da propriedade, uma vez que têm também seus interesses tutelados por tal 

relação. 

 
 
 
 
Entra em crise, com efeito, um conceito que, cristalizado pelas conhecidas 
fórmulas dos códigos do século XIX, identificava-se com o aproveitamento 
e a disposição da coisa da maneira mais absoluta, desde que não se fizesse o 
uso vedado pela lei.290  
 
 

 Para a compreensão do conceito de função social, são interessantes as lições de 

Stefano Rodotà 291 sobre a análise dos termos que a compõem. O termo função diz respeito 

justamente à análise dos institutos jurídicos para além de sua estrutura, o estudo do papel que 

um instituto desempenha no ordenamento jurídico e nas relações sociais. “O termo função 

serve, pois, para definir o concreto modo de operar de um instituto ou de um direito de 

                                                 
288 CORTIANO JÚNIOR, Eroulths. Op. Cit. P. 141. 
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características morfológicas particulares e manifestas.” Para o referido autor, a função não se 

contrapõe à estrutura, mas, pelo contrário, a compõe. 

 No tocante ao termo social, fala-se em função social como sinônimo de expressões 

diversas, como bem-estar social, utilidade social, interesse social, fim social. Como sintetiza 

Rodotà, todas as expressões reconduzem a um máximo social, que deve servir e critério de 

valoração do exercício do direito.292 O jurista italiano coloca a idéia do termo a partir de duas 

significações: uma primeira, ligada à produtividade dos bens, “ligada ao incremento da 

produção e aumento da riqueza, numa forma de bem-estar econômico e coletivo”, e uma 

segunda, complementar à primeira, que diz respeito ao estabelecimento de relações sociais 

mais justas, de promoção da igualdade material.  

Busca-se, deste modo, uma coordenação entre a atividade do particular e o interesse 

coletivo, com objetivo de dar melhor utilização aos recursos. “O incremento produtivo deve 

estar acompanhado do estabelecimento de justas relações sociais.” 293 Sintetizando o sentido 

da expressão, Fábio Konder Comparato afirma que 

 
A noção de função, no sentido em que é empregado o termo nessa matéria, 
significa um poder, mais especificamente, o poder de dar ao objeto da 
propriedade destino determinado, de vinculá-lo a certo objetivo. O adjetivo 
social mostra que esse objetivo corresponde ao interesse coletivo e não ao 
interesse do próprio dominus; o que não significa que não possa haver 
harmonização entre um e outro. Mas, de qualquer modo, se se está diante de 
um interesse coletivo, essa função social da propriedade corresponde a um 
poder-dever do proprietário, sancionável pela ordem pública. 294 
 
 

 A partir destes postulados, coloca-se a indagação sobre quais valores devem ser 

promovidos pela função social. Quais os valores sociais que compõem o conteúdo 

programático da função social? Incluem-se, neste sentido, as noções de dignidade da pessoa 

humana, justiça social, e os novos direitos sociais consagrados pelos ordenamentos do Estado 
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de Bem-Estar Social. Alguns desses elementos constituem inclusive noções abstratas que têm 

na função social da propriedade um dos instrumentos de sua concretização. 

A construção do modelo proprietário liberal liga-se à total abstração do sujeito de 

direito, o que se reflete na conseqüente abstração das formas de exercício dos poderes 

proprietários e na infinita possibilidade de bens apropriáveis. A função social da propriedade 

traduz, normativamente, o esforço para se conceber a propriedade não mais como uma 

abstração, mas na concretude das relações sociais de que faz parte. Segundo Tepedino, a 

propriedade não pode mais ser vista como uma situação de poder, por si só e abstratamente 

considerada, o direito subjetivo por excelência, mas uma situação jurídica subjetiva típica e 

complexa, necessariamente em conflito ou coligada com outras, que encontra a sua 

legitimidade na concreta relação jurídica na qual se insere. 295 

Quando se pensa, pois, em propriedade num plano concreto, há que se falar em 

propriedades, pois abarca-se uma série de fenômenos, uma série de relações. Há uma 

pluralização do conceito de propriedade, a superação do conceito unitário burguês. Neste 

sentido, coloca Varela que 

 
Falar em propriedades significa, como ensina o mestre Paolo Grossi, recusar 
a absolutização da propriedade moderna, produto histórico de uma época, e, 
com isso, recusar a idéia de um fluxo contínuo e ininterrupto na história 
jurídica. A propriedade, ‘modelo antropológico napoleônico-pandectista’, 
consagração de uma visão individualista e potestativa, é apenas uma dentre 
as múltiplas respostas encontradas, nas múltiplas experiências jurídicas do 
passado e do presente, à eterna questão dos vínculos jurídicos entre homem e 
coisas. O termo singular, abstrato, formal, é inadequado para descrever a 
complexidade das múltiplas formas de apropriação da terra, que antecedem a 
formulação unitária, correspondente ao período das codificações.296 
 
 

A função social da propriedade descaracteriza a velha concepção tradicional civilista, 

imantando o direito de propriedade com um dever de agir, e não apenas uma obrigação de não 
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fazer (função social ativa) 297. Assim, a propriedade converteu-se em poder-dever voltado à 

destinação do bem a objetivos que transcendem o simples interesse do proprietário. Sobre tal 

mudança conceitual no direito de propriedade, Judith Martins-Costa afirma que 

 
a atribuição de função social aos bens enseja, em nossa mente 
antropocêntrica, centrada e concentrada na idéia de ‘direito subjetivo’, um 
verdadeiro giro epistemológico, para que passemos a considerar o tema a 
partir do bem, da res, e de suas efetivas utilidades; em outras palavras, a 
função social exige a compreensão da propriedade privada já não como o 
verdadeiro monólito passível de dedução nos códigos oitocentistas, mas 
como uma pluralidade complexa de situações jurídicas reais, que englobam, 
concomitantemente, um complexo de situações jurídicas subjetivas sobre as 
quais incidem, escalonadamente, graus de publicismo e de privatismo, 
consoante o bem objeto de concreta situação jurídica.298 
 

  
Desta forma, não se concebe mais a propriedade voltada ao interesse individual do 

proprietário, voltada muitas vezes unicamente para a especulação imobiliária. Agora o direito 

de propriedade deve ser exercido tendo em vista toda uma gama de interesses envolvidos em 

tal relação, interesses esses que vão além do proprietário. Nos dizeres de Tepedino: 

 
 
 
A propriedade, portanto, não seria mais aquela atribuição de poder 
tendencialmente plena, cujos confins são definidos externamente, ou, de 
qualquer modo, em caráter predominantemente negativo, de tal modo que, 
até uma certa demarcação, o proprietário teria espaço livre para suas 
atividades e para a emanação de sua senhoria sobre o bem. A determinação 
do conteúdo da propriedade, ao contrário, dependerá de centros de interesses 
extraproprietários, os quais vão ser regulados no âmbito da relação jurídica 
de propriedade. 299 
 
 

Para a concretização dos novos valores do ordenamento, o direito de propriedade 

passa a exigir do seu titular uma série de deveres correlatos ao poder de domínio. Daí Fábio 

Konder Comparato colocar a função social como um poder-dever do proprietário de dar ao 

objeto da propriedade determinado destino, de vinculá-lo a certo objeto de interesse 

                                                 
297 GRAU, Eros Roberto. Op. Cit. P. 251. 
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coletivo.300 A função social consiste, neste sentido, na obrigação condicionante do exercício 

da propriedade a interesses que transcendem a vontade do proprietário, de modo a satisfazer 

indiretamente as necessidades dos demais membros da comunidade. 301 

Tem a função social, deste modo, um conteúdo promocional, ela impõe deveres ao 

proprietário, que deve exercer o seu domínio em benefício de outrem e não, apenas, de não 

exercê-lo em prejuízo de outrem. Segundo Eros Grau, “a função social atua como fonte de 

imposição de comportamentos positivos – prestação de fazer, portanto, não meramente, de 

não fazer – ao detentor do poder que deflui da propriedade.” 302 

A função social da propriedade não pode ser encarada como algo exterior à 

propriedade, mas sim como elemento integrante de sua estrutura.303 A função passa a compor 

o próprio conteúdo da propriedade. Segundo José Afonso da Silva, “a função social da 

propriedade é elemento da estrutura e do regime jurídico do direito de propriedade, incidindo 

sobre o seu conteúdo e seu conceito.” 304 A partir de tais postulados, quando se fala em 

propriedade tem-se logo – como elemento essencial e correlato – a sua função social. 

Sendo a função social parte integrante da propriedade, elemento de sua própria 

estrutura, não se confunde com as limitações ao exercício da propriedade. Os ordenamentos 

há tempos impõem limitações ao exercício do direito de propriedade. Há diversos tipos de 

limitações, como o direito de vizinhança, os direitos reais sobre coisas alheias e o poder de 

polícia. O princípio da função social da propriedade não se confunde, no entanto, com essas 

limitações. Nas lições de Pietro Perlingieri, 

 
A função social, construída como o conjunto dos limites, representaria uma 
noção somente de tipo negativo voltada a comprimir os poderes 
proprietários, os quais sem os limites, ficariam íntegros e livres. Este 
resultado está próximo à perspectiva tradicional. Em um sistema inspirado 
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na solidariedade política, econômica e social e ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, o conteúdo da função social assume um papel do tipo promocional, 
no sentido de que a disciplina das formas de propriedade e as suas 
interpretações devem ser atuadas para garantir e para promover os valores 
sobre os quais se funda o ordenamento. 305 
 
 

 A função social não surge como mero limite ao exercício do direito de propriedade, 

mas como princípio básico que incide no conteúdo do direito, fazendo parte de sua estrutura. 

Limite é o instrumento com o qual o interesse público ou privado circunscreve um direito, 

sacrificando a sua extensão ou determinando o seu conteúdo. Atinge o exercício do direito de 

propriedade. A idéia de limite tem uma conotação negativa, voltada a comprimir os poderes 

do titular do direito atingido, nunca apta a promover os valores fundamentais do ordenamento, 

missão primeira da função social.306  

Outro aspecto reside no fato de que limitações dizem respeito ao exercício do direito, 

enquanto a função social trata do próprio direito em si, de sua estrutura, atinge a própria 

essência do direito de propriedade, “modificando o seu conteúdo e criando as condições 

propícias para a legitimidade das restrições impostas ao domínio.” A função social é, assim, 

uma espécie de harmonização entre a natureza do bem e a sua utilização de acordo com os 

fins legítimos da sociedade.307 

Pelo exposto, verifica-se que a função social se coloca como elemento legitimador da 

propriedade. A propriedade se justifica a partir do momento que cumpre com o seu papel na 

promoção dos valores sociais. Neste sentido, a função social não se contrapõe à propriedade. 

Pelo contrário, a função social se caracteriza, como destaca Perlingieri, como a própria razão 

pela qual o direito de propriedade foi atribuído a um determinado sujeito. “A função se 

                                                 
305 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de Direito Civil. P. 226. 
306 GONDINHO. André Osório. Op. Cit. P. 419. 
307 Idem. 420. 
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apresenta como causa de legitimação ou de justificação das intervenções legislativas que 

devem ser sempre submetidas a um controle de conformidade constitucional.” 308 

Continua a existir o direito subjetivo do titular da propriedade, com as prerrogativas de 

usar, gozar, fruir e dispor da coisa, assim como protegê-la de quem injustamente a detenha. 

Tais ações passam a serem permeadas, no entanto, pelo cumprimento da função social. 

Função social e propriedade privada são, pois, elementos correlatos, não contraditórios. A 

propriedade continua a ser garantida, mas tal proteção depende do cumprimento dos deveres 

estabelecidos pela função social.  

Da mesma forma, não se concebe o instituto com um significado único. A partir desta 

concepção geral, ele vai receber diferentes significados. Segundo Tepedino, a função social da 

propriedade terá, necessariamente, uma configuração flexível, devendo-se refutar os 

apriorismos ideológicos e homenagear o dado normativo. “A função social modificar-se-á de 

estatuto para estatuto, sempre em conformidade com os preceitos e com a concreta 

regulamentação dos interesses em jogo.” 309  

 A função social foi difundida pelos ordenamentos no advento do Estado de Bem-Estar 

Social. No entanto a sua construção data de períodos anteriores. Veremos então como se deu a 

formação do princípio e a sua implantação no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

3.1. Antecedentes doutrinários e sua implantação no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 Verifica-se a evolução de um conceito absoluto de propriedade para a idéia de 

propriedade funcionalizada. Eros Roberto Grau coloca que a evolução da propriedade “plena 

in re potestas” para a idéia de propriedade-função consubstancia a revanche da Grécia sobre 

Roma, da filosofia sobre o direito: “a concepção romana, que justifica a propriedade por sua 

                                                 
308 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de Direito Civil. P. 226/227. 
309 TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais da propriedade privada. P. 318. 
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origem (família, dote, estabilidade de patrimônios), sucumbe diante da concepção aristotélica, 

que a justifica por seu fim, seus serviços, sua função”.310   

A idéia do princípio da função social da propriedade remonta à doutrina cristã da 

Idade Média, sobretudo à Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.311 O filósofo via no 

uso da propriedade um direito natural que deveria ser exercido com vistas ao bem comum. 

 
Santo Tomás fazia a distinção entre usar e dispor. Para ele, dispor era a 
faculdade do proprietário escolher como entregar aos necessitados o que lhe 
sobejava, portanto, a faculdade de transferir o bem que lhe pertence; o 
direito de usar era um direito natural de todos os homens e o direito de 
dispor, um direito positivo, criado pelo homem em sociedade.312 
 
 

Mais tarde, o jusnaturalismo, e sua inspiração nos critérios de equidade e justiça, 

traduziu o instituto como a necessidade de utilização dos bens enquanto instrumento de 

realização da justiça divina.313  

Em seguida o Código de Napoleão a fixou com características absolutas, como cerne 

do ordenamento jurídico. As idéias liberais do século XIX consagraram o binômio contrato-

propriedade como cerne das relações jurídicas. Desta forma, era garantida a liberdade 

contratual, de fazer circular – ou acumular – a propriedade, não importando se essa liberdade 

e a força máxima da propriedade resultassem em número cada vez maior de sujeitos excluídos 

dessas relações.314 Com o tempo, verificou-se o desgaste social e político da concepção 

absoluta de propriedade, desencadeando diversas críticas ao instituto. 

Orlando Gomes aponta Gierke como o primeiro jurista a tratar da imposição de 

deveres sociais à propriedade privada. Em palestra proferida na Alemanha em 1889, sobre “A 

missão social do direito privado” afirmara que aquela não deveria somente favorecer o 

                                                 
310 GRAU, Eros Roberto. Função social da propriedade (Direito Econômico). In: Enciclopédia Saraiva de 
Direito. Vol. 39. São Paulo: Saraiva, 1977. P. 17. Apud: LOUREIRO, Francisco Eduardo. Op. Cit. P. 105. 
311 TEPEDINO, Gustavo. Aspectos da propriedade privada na ordem constitucional. P. 314. 
312 MARÉS, Carlos Frederico. Op. Cit. P. 21. 
313 Idem. P. 315.  
314 TEPEDINO, Gustavo. Aspectos da propriedade na ordem constitucional. P. 315. 
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interesse egoístico do proprietário, mas o interesse de todos.315 Merece também menção a 

obra do jurista alemão Karl Renner que, segundo Comparato, foi o responsável pela primeira 

formulação científica do que se viria a se denominar análise funcional do direito, em obra de 

1904.316 

A difusão do termo função social da propriedade é creditada ao constitucionalista 

francês Léon Duguit, que defendia a idéia de que os direitos somente se justificam pela 

função social para a qual devem contribuir. Duguit negava à propriedade a qualidade de 

direito subjetivo. Desmistificou a idéia absoluta e individualista da propriedade, destacando 

no instituto uma missão social que deveria ser cumprida pelo seu titular. Com base no 

positivismo de Augusto Comte, colocou a propriedade não como um direito, mas como uma 

função social dos detentores das riquezas. 

O termo teria sido primeiramente estampado na obra Les transformations du droit 

privé depuis le Code Napoléon (1920), na qual Duguit expõe seu conceito de função social da 

propriedade, entendendo-a não mais como um direito subjetivo, mas como uma função a ser 

exercida pelos detentores de riqueza. 

 
Todo indivíduo tem a obrigação de cumprir na sociedade uma certa função, 
na razão direta do lugar que nela ocupa. Ora, o detentor da riqueza, pelo 
próprio fato de deter a riqueza, pode cumprir uma certa missão que só ele 
pode cumprir. Somente ele pode aumentar a riqueza geral, assegurar a 
satisfação de necessidades gerais, fazendo valer o capital que detém. Está, 
em conseqüência, socialmente obrigado a cumprir esta missão e só será 
socialmente protegido se cumpri-la e na medida em que o fizer. A 
propriedade não é mais o direito subjetivo do proprietário; é a função social 
do detentor da riqueza.317 
 
 

                                                 
315 GOMES, Orlando. Novos temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1983. P. 271. 
316 COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. P. 73. 
317 DUGUIT, Leon. Les transformations générales du droit privé depuis le code Napoléon. Paris: Librairie 
Félix Alcan, 1920. P. 158. 
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 Tal abordagem foi, no entanto, considerada muito radical, e a concepção de função 

social difundida foi a de um instituto remodelador – não como uma antítese – do direito 

subjetivo de propriedade.318  

A partir de tais formulações doutrinárias, foi inserido no campo normativo de diversos 

países, com advento do Estado de Bem-Estar Social. Com efeito, a doutrina de Duguit 

inaugurou uma corrente do pensamento jurídico e contribuiu decisivamente para a elaboração 

de textos constitucionais que enfatizaram a função social da propriedade, como as 

Constituições do México e de Weimar 319, que acabaram por inspirar outras cartas 

constitucionais. 

No Brasil, desde muito tempo há previsões legais sobre o uso da propriedade. No 

tocante à propriedade rural, por exemplo, desde a época das sesmarias, as leis de Portugal, 

Ordenações Filipinas e Manoelinas, resguardavam o solo com vistas à sua melhor 

produtividade, não se observado, no entanto, outros elementos como a preservação dos 

recursos naturais, conforme os parâmetros atuais.320  

No âmbito do direito privado, o Código Civil de 1916, profundamente influenciado 

pelo individualismo e patrimonialismo no diploma francês, limitou-se a prever os poderes 

proprietários (art. 524), detendo-se no aspecto estrutural do domínio, não fazendo qualquer 

referência a elementos funcionais. 

Foi a partir do século XX, seguindo a tendência internacional de intervenção estatal 

nas relações sociais, que o ordenamento jurídico brasileiro passou a contemplar, aos poucos, a 

função social na forma como se concebe hoje. 

                                                 
318 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson. O papel 
do poder judiciário na efetivação da função social da propriedade. P. 120. 
319 A Constituição de Weimar previa, em seu art. 153: “A propriedade obriga. Seu uso deve, ao mesmo tempo, 
servir ao bem-estar social”. 
320 LISITA, Cristiane. Fundamentos da propriedade rural: conflitos agrários e justiça social. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. P. 114. 
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Segundo Tepedino e Schreiber, a preocupação com a funcionalização da propriedade 

ao interesse social, seu aspecto funcional, só veio a ser previsto em nosso ordenamento com a 

Constituição de 1946, produto de uma postura intervencionista adotada pelo Estado brasileiro, 

no primeiro pós-guerra, sobretudo após os anos 30, que caracterizou os primeiros passos do 

Estado assistencialista e da socialização do Direito Civil. O artigo 147 do referido texto 

constitucional em muito se assemelhava àquele estampado na Constituição de Weimar: “O 

uso da propriedade será condicionado ao bem estar social. A lei poderá, com observância do 

disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade com igual 

oportunidade para todos”. 321  

Tal artigo representou uma importante inovação do ordenamento. Nos dizeres de 

André Gondinho, se este artigo não ocasionou grandes nem valiosas modificações nas 

relações sociais então existentes, tal inconveniente deve-se mais ao conservadorismo dos 

operadores do direito e à inércia da classe política do que à ausência de caráter normativo do 

dispositivo. Desta forma, “malgrado o seu conteúdo normativo, tornou-se norma jurídica 

programática de eficácia limitada, na melhor tradição brasileira, onde os direitos sociais 

dificilmente saem do papel. 322 

O preceito repetiu-se no texto constitucional de 1967, que pela primeira vez 323 

utilizou o termo “função social da propriedade”, se encarregando ainda de elevá-la à categoria 

de princípio da ordem econômica e social. Previa seu art. 157 que “A Ordem econômica e 

social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos 

seguintes princípios: (...) III – função social da propriedade”.  

                                                 
321 TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson. O papel do poder judiciário na efetivação da função 
social da propriedade. P. 118. 
322 GONDINHO. André Osório. Op. Cit. P. 411. 
323 Pela primeira vez no plano constitucional. A expressão “função social da propriedade” foi incorporada em 
nosso ordenamento com a Lei nº. 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra). 
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A Constituição Federal de 1988 trouxe importantes inovações no tocante à função 

social da propriedade, dando um tratamento mais completo, concreto ao instituto. Em primeiro 

lugar, elevou o instituto à categoria dos direitos e garantias fundamentais, prevendo, no art. 5°, 

XXIII, que “a propriedade atenderá a sua função social”.  

Manteve também a função social como princípio da ordem econômica. O art. 170 do 

diploma estabelece que “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: (...) II – propriedade privada; III – função 

social da propriedade”. 

Alem desses elementos, trouxe também requisitos objetivos para o seu atendimento, 

prevendo um conteúdo mínimo no tocante à propriedade rural, e prevendo elementos de 

cumprimento da função social também da propriedade urbana, como se verá mais adiante. 

No âmbito da legislação civil, não houve referência à função social da propriedade até 

a entrada em vigor do Código Civil de 2002. O novo código trouxe importantes alterações na 

disciplina da propriedade no direito civil. O art. 1.228 do novo diploma dispõe que  

 
 
 
 
 
 
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.  
§ 1° 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. 
 
 

Analisando as mudanças do art. 1.228 do novo diploma, em comparação com o art. 

524 do Código de 1916, Gustavo Tepedino destaca, primeiramente, a substituição da locução 

“a lei assegura ao proprietário”, de matriz nitidamente jusnaturalista, em que a norma legal se 
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limita a reconhecer o poder a ela pré-existente, pela expressão “o proprietário tem a 

faculdade”, mais técnica e consentânea com a concepção positivista da propriedade privada. 

Por outro lado, prossegue Tepedino, o § 1°, ao vincular o exercício do direito de propriedade 

às suas finalidades econômicas e sociais, visa a perseguir a tutela constitucional da função 

social, reclamando uma interpretação que, para além da mera admissão de eventuais e 

contingentes restrições legais ao domínio, possa efetivamente dar um conteúdo jurídico ao 

aspecto funcional das situações proprietárias.324 Judith Martins-Costa afirma que 

 
A idéia de propriedade é uma idéia plural, e regendo-a mediante a cláusula 
geral do § 1º do art. 1.228, que põe em relevância justamente a utilidade dos 
bens – isto é, as finalidades econômicas e sociais dos bens objeto do direito 
de propriedade -, o novo Texto Civil trata escalonadamente do exercício 
desse direito, conforme a intensidade dos graus de publicismo e de 
privatismo incidentes em cada situação concreta.325 
 
 

Verifica-se, analisando a inserção dos fundamentos funcionais da propriedade privada 

no ordenamento brasileiro, que o Direito Constitucional já consagrou há décadas o instituto da 

função social da propriedade, enquanto que na legislação civil só o Código de 2002 que prevê 

aspectos funcionais para o direito de propriedade. Essa discrepância no ordenamento – o 

Código Civil de 1916 manteve-se vigente, defendendo a propriedade absoluta, mesmo com as 

novas previsões constitucionais – causou, e ainda causa, muitas discussões sobre a legislação 

aplicável na relação proprietária. Daí se mostrar pertinente uma breve análise sobre os 

parâmetros do direito privado trazidos pela legislação constitucional.  

 

3.2. A teoria da constitucionalização do Direito Civil. 

 

O Direito Civil é uma disciplina jurídica marcada pelo tradicionalismo, pelo 

conservadorismo. É reconhecido historicamente como o lócus normativo privilegiado do 

                                                 
324 TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais da propriedade privada. P. 305/306. 
325 MARTINS-COSTA, Judith. Op. Cit. P. 152. 
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indivíduo, aparentemente avesso às mudanças sociais.326 No entanto, novas leis e novas 

práticas sociais vêm obrigando a disciplina a se adaptar aos novos fenômenos que vêm 

ocorrendo na sociedade. Segundo Perlingieri, o direito, como ciência social, deve ser sensível 

às modificações da realidade. Não há, portanto, como se separar a realidade jurídica da 

realidade social, política e econômica. “O estudo do direito não pode prescindir da análise da 

sociedade na sua historicidade local e universal, de maneira a permitir a individualização do 

papel e do significado da juridicidade na unidade e na complexidade do fenômeno social.” 327 

Enquanto o constitucionalismo representou a limitação do poder do Estado, garantia 

do Estado mínimo, não regulamentando as relações privadas, as codificações significaram a 

consagração da liberdade dos indivíduos, liberdade esta entendida como direito de manter e 

circular a propriedade. O Código Civil era entendido como a constituição do homem comum, 

estando ontologicamente distante da constituição política. O valor fundamental era o 

indivíduo. O direito privado regulava a atuação dos sujeitos de direito, notadamente o 

contratante e o proprietário. Afirmava-se que o Código Civil brasileiro era a “constituição do 

direito privado”, assumindo o papel de regular todos os possíveis centros de interesse jurídico 

de que o sujeito privado viesse a ser titular. 328 

A crescente tendência de intervenção estatal nas relações privadas – desencadeada pela 

ascensão do Estado social – permitiu que leis extracodificadas disciplinassem as relações 

privadas, quando a normativa do Código Civil não fosse suficiente. Num primeiro momento 

essas leis tinham um caráter excepcional, não atentando contra a idéia de completude do 

código. Porém, a crescente necessidade do Estado em contemporizar os conflitos sociais 

emergentes, bem como o aparecimento de inúmeras situações jurídicas suscitadas pela 

realidade econômica e não disciplinadas pelo Código Civil, fizeram com que essas leis 

perdessem sua excepcionalidade e passassem a disciplinar, sem qualquer caráter emergencial 

                                                 
326 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. P. 01. 
327 PERLINGIERI. Pietro. Perfis de Direito Civil. P. 01. 
328 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. P. 02. 
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ou conjuntural, matérias não previstas pelo codificador. A partir de então têm-se quebrada a 

idéia de completude do código, de exclusividade na regulação das relações patrimoniais 

privadas.329 

 
Esse Estado de coisas enseja uma abrangência cada vez menos do Código 
Civil, contrapondo-o à vocação expansionista da legislação especial. A partir 
do longo processo de industrialização que tem curso na primeira metade do 
século XX, das doutrinas reivindicacionistas e dos movimentos sociais 
instigados pelas dificuldades econômicas, que realimentavam a intervenção 
do legislador, verifica-se a introdução, nas cartas políticas e nas grandes 
constituições do pós-guerra, de princípios e normas que estabelecem deveres 
sociais no desenvolvimento da atividade econômica privada. Assumem as 
constituições compromissos a serem levados a cabo pelo legislador 
ordinário, demarcando os limites da autonomia privada, da propriedade e do 
controle dos bens. A Constituição brasileira de 1946 é um bom exemplo 
desta tendência.330 
 
 

Os textos constitucionais vão cada vez mais abarcando relações antes adstritas à 

disciplina do direito privado, como a função social da propriedade, as relações de família, 

limites da atividade econômica, dentre outras.  

O marco contemporâneo deste processo foi a promulgação da Constituição Federal de 

1988. Os novos parâmetros trazidos pela Carta Magna deram às normas constitucionais um 

poder normativo, indo além da antiga concepção de meros parâmetros interpretativos. O 

paradigma do individualismo e do sujeito de direito abstrato foi substituído pelo da 

solidariedade social e da dignidade da pessoa humana, consagrados como fundamentos da 

nova ordem jurídica. 

A partir da consagração desses valores no ordenamento, fala-se de “repersonalização 

do direito”, consagrando-se as noções de despatrimonialização, pluralismo e solidariedade.  

 
A despatrimonialização refere-se a uma escolha, operada pelo ordenamento, 
que reflete a tendência normativo-cultural de dar maior prevalência aos 
valores existenciais em face dos valores patrimoniais. (...) Além disso, a 
repersonalização do direito toma sentido quando toda a comunidade se 
envolve numa existência plural e convive solidaristicamente. A relação com 

                                                 
329 Idem. P. 04/05. 
330 Ibidem. P. 06. 
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o outro e com os outros é essencial para a realização pessoal do homem. (...) 
E, numa sociedade plural, o valor da solidariedade assume um relevo muito 
especial. Refere-se a participação de todos na gestão das formações sociais, 
com o objetivo de permitir  o pleno desenvolvimento da pessoa.331 
 
 

A ordem jurídica passa a ser compreendida, pois, na necessidade de realização da 

dignidade da pessoa humana, valor fundamental consagrado na legislação constitucional.  

Sobre a importância de tal princípio, Maria Celina Bodin de Moraes afirma que 

 
É neste ambiente que se torna necessário reconhecer, cada vez mais, a 
dimensão atribuída pelo ordenamento jurídico vigente ao princípio da 
dignidade da pessoa humana. É, com efeito, este o princípio ético-jurídico 
capaz de atribuir unidade valorativa e sistemática ao direito civil, ao 
contemplar espaços de liberdade no respeito à solidariedade social.332 
 
  

Nesta perspectiva, as relações sociais sujeitas à tutela do Direito Civil passaram a 

reclamar um tratamento jurídico diferenciado da tradicional legislação individualista e 

patrimonialista que caracterizava sua disciplina. Determinados setores da doutrina e da 

jurisprudência passaram então a extrair os fundamentos de validade jurídica do Direito Civil 

na Constituição Federal. Passa-se a reconhecer uma interdisciplinaridade entre o direito 

público e o direito privado – falando-se inclusive na superação desta dicotomia – e a se 

promover uma interpenetração entra essas legislações.  

Essa relação traduz-se na elevação ao plano constitucional dos princípios 

fundamentais do Direito Civil, de acordo com os novos princípios sociais, e também no fato 

de a unidade do Direito Civil ser enraizada hoje nos princípios constitucionais, e não mais nos 

códigos civis.333 Destaca Perlingieri a necessidade de uma releitura do Código Civil e das leis 

especiais à luz da Constituição da República. Segundo o jurista italiano, as normas 

constitucionais – que ditam princípios de relevância geral – são de direito substancial, e não 

meramente interpretativas; o recurso a elas, mesmo em sede de interpretação, justifica-se, do 

                                                 
331 CORTIANO JÚNIOR, Eroulths. Op. Cit. P. 170/173. 
332 MORAES, Maria Celina Bodin de. Constituição de direito civil: tendências. In: Revista Direito, Estado e 
Sociedade, Vol. 15. Rio de Janeiro: PUC, 1999. P. 109. 
333 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Op. Cit. P. 16. 
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mesmo modo que qualquer outra norma, como expressão de um valor do qual a própria 

interpretação não pode subtrair-se. É importante constatar que também os princípios são 

normas.334 

Verifica-se, portanto, uma mudança de postura na forma de interpretar e aplicar o 

Direito Civil. Este passa a ser interpretado de acordo com os ditames constitucionais, e não 

mais o contrário. Tal fenômeno traz mudanças nos diversos ramos do Direito Civil e, como 

não podia deixar de ser, altera também a disciplina da propriedade. Sobre o papel do direito 

civil na operacionalização da função social da propriedade, comenta Martins-Costa: 

 
Se às Constituições cabe proclamar o princípio da função social – o que vem 
sendo regra desde Weimar -, é ao Direito Civil que incumbe transformá-lo 
em concreto instrumento de ação. Mediante o recurso à função social e 
também à boa-fé – que tem uma face marcadamente ética e outra solidarista 
– instrumentaliza o Código agora aprovado a diretriz constitucional da 
solidariedade social, posta como um dos ‘objetivos fundamentais da 
República.335 
 
 

Os parâmetros proprietários, antes previstos pelos códigos, passam a ser disciplinados 

pela Constituição Federal. A propriedade deixa de ser encarada enquanto relação privada e é 

alçada à condição de relação subjetiva complexa, de interesse da coletividade. 

 

4. A função social da propriedade na Constituição de 1988. 

 

A Constituição de 1988 inovou na previsão da função social, avançando em relação 

aos diplomas anteriores, ao incluir o instituto no rol dos direitos e garantias fundamentais. Tal 

inserção significa que a mesma foi considerada pelo constituinte, segundo Gustavo Tepedino, 

 
como regra fundamental, apta a instrumentalizar todo o tecido 
constitucional e, por via de conseqüência, todas as normas 
infraconstitucionais, criando um parâmetro interpretativo do ordenamento 
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jurídico. É interessante notar que a Constituição reservou à função social da 
propriedade a natureza de princípio próprio e autônomo. 336 
 
   

Uma primeira questão que se coloca já a partir deste dispositivo diz respeito a 

efetividade do instituto, à sua aplicabilidade imediata.  A inclusão da função social nos 

direitos e garantias fundamentais demonstra a intenção do legislador em alavancar o papel 

promocional da propriedade, transformando-a em instrumento de realização dos valores 

constitucionais, sendo a dignidade da pessoa humana a regra basilar. Neste sentido, na 

sistemática da Constituição, será socialmente funcional a propriedade que, respeitando a 

dignidade da pessoa humana, contribuir para o desenvolvimento nacional, para a diminuição 

da pobreza e das desigualdades sociais.337 

Duas teorias se destacam no tocante ao modo de operacionalizar o conceito de função 

social da propriedade. A primeira delas concebe a função social como uma cláusula geral do 

direito privado, funcionando como norte para a aferição dos comportamentos proprietários. 

Outros entendem o instituto como um princípio, como Stefano Rodotà, segundo o qual a 

função social é um princípio positivado e operativo em via geral, não apenas uma fórmula 

verbal indicativa de um complexo de obrigações a serem definidos em lei. Como se reflete na 

própria estrutura da relação jurídica, está apta a operar em qualquer situação de propriedade, 

independentemente de um explícito reclamo legislativo inferior.338  

O pano de fundo desta discussão é a eficácia do instituto. Como cláusula geral a 

função social funciona como um parâmetro interpretativo, como um elemento a ser 

considerado pelo operador do direito no caso concreto. Como princípio ela tem normatividade 

plena, aplicabilidade imediata.  Tendo em vista a importância do instituto, sua previsão como 

direito fundamental e as demais previsões constitucionais sobre a matéria achamos mais 

correto o entendimento da função social como um princípio constitucional, na medida em que 

                                                 
336 TEPEDINO, Gustavo. Aspectos da propriedade privada na ordem constitucional. P. 318. 
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“os direito fundamentais, mesmo quando expressados sob a forma de regras, reconduzem-se a 

princípios, tendo em vista o valor ou bem jurídico que visam proteger”.339 

Fábio Konder Comparato, analisando a previsão da função social nos direitos e 

garantias fundamentais, destaca a obrigação de dar ao bem a sua função social como um dever 

fundamental: 

 
É preciso, enfim, reconhecer que a propriedade-poder, por não ter a natureza 
de direito humano, pode ser uma fonte de deveres fundamentais, ou seja, o 
lado passivo de direitos humanos alheios. É, justamente, à luz dessa 
consideração da propriedade como fonte de deveres fundamentais que se 
deve entender a determinação constitucional de que ela atenderá à sua 
função social (art. 5º, inc. XXIII). (...) Quem fala, pois, em direitos 
fundamentais está, implicitamente, reconhecendo a existência correspectiva 
de deveres fundamentais. Portanto, se a aplicação das normas constitucionais 
sobre direitos humanos independe da mediação do legislador, o mesmo se 
deve dizer em relação aos deveres fundamentais. 340  

 

 Deste modo, quando a Constituição reconhece que as normas definidoras de direitos 

fundamentais têm aplicação imediata, ela está implicitamente reconhecendo a situação 

inversa; vale dizer, a exigibilidade dos deveres fundamentais é também imediata, dispensando 

a intervenção legislativa.341 

 Sobre a disciplina constitucional da função social da propriedade, Cortiano Júnior 

afirma que tais normas enfrentam o problema de forma direta, já que a proteção da pessoa 

humana enquanto ser dotado de dignidade forma o núcleo essencial da carta constitucional. 

“Nesse sentido, todas as normas que tratam especificamente da função social da propriedade 

devem ser lidas como complementares à proteção que a Constituição oferta à pessoa humana, 

e instrumentalizadoras dessa mesma proteção.” 342 

 
Sendo a função social da propriedade privada um dos princípios 
informadores do ordenamento econômico constitucional, deve atender à 

                                                 
339 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das 
leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. P. 156. 
340 COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. P. 94/95. 
341 Idem. 
342 CORTIANO JÚNIOR, Eroulths. Op. Cit. P. 184. 
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mesma finalidade de garantir um mínimo de dignidade à pessoa humana 
através do correto exercício do direito de propriedade. (...) Considerando as 
primeiras necessidades do homem, a produção é fator responsável pela 
subsistência, que, aliada ao equilíbrio ambiental, mantêm a sobrevivência 
das espécies. Mas, além de garantir a sobrevivência, é necessário valorizar o 
trabalho e o ser humano, como se extrai do art. 186 da Constituição 
brasileira. Daí a importância da função social da propriedade nos termos 
expressos pela Constituição: garantir a sobrevivência digna do homem. Esta 
é sua utilidade social. Como a função social integra o próprio conceito de 
direito de propriedade, temos, então, que, paralelamente às habilidades de 
usar, desfrutar e dispor da propriedade agrária, existe o dever social de 
garantir a existência digna da espécie humana, com relação a esse imóvel.343 

 

Seja por representar um “valor supremo”, seja por se constituir como “referência 

constitucional unificadora”, que possui um “amplo sentido normativo constitucional” e 

garante as “bases da existência humana”, o princípio da dignidade da pessoa humana liga-se 

ao princípio da função social na definição do conteúdo do direito de propriedade, na 

Constituição cidadã de 1988. Em verdade, o respeito à dignidade humana é a própria função 

social que deve cumprir o direito de propriedade. Por essa razão, é possível sustentar que, se a 

função social define o conteúdo do direito de propriedade, a dignidade humana define o 

conteúdo da função social.344 

A Constituição também dispõe da função social de forma mais específica, ao 

disciplinar separadamente a função social da propriedade urbana e rural. Vejamos então como 

se dá tal disciplina, especificando no tocante à propriedade rural, objeto de nosso estudo. 

 

4.1. Função social da propriedade urbana. 

 

 A Carta Magna prevê no art. 182 que “A política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

                                                 
343 CAMARGO, Maria Auxiliadora de Castro e. Sobre a função social da propriedade e a dignidade humana. In: 
BARROSO, Lucas Abreu; PASSOS, Cristiane Lisita. Direito agrário contemporâneo. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2004. P. 56. 
344 SOUZA, Marcos Rogério de. Op. Cit. P. 95. 
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estar de seus habitantes”. A função social da propriedade urbana está vinculada, segundo o § 

2º do mesmo a artigo, ao atendimento das “exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor”. A regra corrobora os princípios gerais da tutela da pessoa, do 

trabalho, e da dignidade humana, demonstrando a preocupação do legislador com os 

dramáticos conflitos sociais.345 

 A Constituição permite ao poder público exigir do proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado, ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob 

pena de parcelamento ou edificação compulsórios, impostos sobre a propriedade predial e 

territorial urbana, progressivo no tempo, e desapropriação com pagamento mediante títulos 

públicos, conforme o § 4º do artigo 182. 

 A previsão constitucional da função social da propriedade urbana significa um avanço, 

tendo em vista que nenhum dos diplomas anteriores tratou da questão. No entanto a 

experiência prática vem mostrando que os poderes públicos pouco têm atentado a tais 

preceitos, quando se observa a grande quantidade de imóveis servindo apenas para 

especulação, mesmo com o crescente déficit habitacional existentes nos grandes centros 

urbanos.  

 

4.2. Função social da propriedade rural. 

 

A propriedade rural tem um tratamento constitucional especial, em decorrência do 

entendimento de que a terra tem a natureza de bem de produção, indispensável à 

sobrevivência humana. Neste sentido, José Afonso da Silva diz que: 

 
A propriedade rural, que se centra na propriedade da terra, com sua natureza 
de bem de produção, tem como utilidade central a produção de bens 
necessários à sobrevivência humana, daí por que a Constituição consigna 
normas que servem de base à sua peculiar disciplina jurídica. (...) A 
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Constituição traz normas especiais sobre a propriedade rural que 
caracterizam seu regime jurídico especial, quer porque especificam o 
conteúdo de sua função social, quer porque instituem regras sobre a política 
agrícola e sobre a reforma agrária, com o fim de promover a distribuição da 
terra (arts. 184 a 191), quer porque insere a problemática da propriedade 
agrária no título da ordem econômica (conferindo-lhe, assim, dimensão de 
direito econômico público) e, pois, como um elemento preordenado ao 
cumprimento de seu fim, qual seja: assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social (art. 170).346 

 

A Constituição vincula o cumprimento da função social da propriedade ao 

atendimento de interesses extraproprietários. O art. 186 prevê os critérios de atendimento da 

função social, dispondo que: 

 

 
A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigências estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos: 
I – aproveitamento racional e adequado; 
II – aproveitamento adequado dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente; 
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores.347 
 
 

 Da análise do dispositivo, verifica-se que para a propriedade cumprir sua função social 

é necessário que atenda simultaneamente aos requisitos distribuídos em três óticas: uma 

econômica, ligada à "produtividade" do imóvel rural, ou seja, seu aproveitamento racional e 

adequado; outra social, abraçando as disposições que regulam as relações de trabalho e as que 

contemplam o bem-estar dos que exploram a terra (incluídos aí não só os proprietários e 

trabalhadores, mas os que detêm a posse direta do imóvel); e por fim uma ambiental, 

                                                 
346 SILVA, José Afonso da. Op. Cit.. P. 819. 
347 Na previsão constitucional da função social da propriedade rural nota-se claramente a influência do Estatuto 
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relacionada com a preservação do meio ambiente, concebido como direito fundamental de 

terceira geração, garantido-o à presente e futuras gerações.348 

O preceito condiciona a fruição individual do proprietário ao atendimento de múltiplos 

interesses não proprietários. Tepedino destaca que a proteção ambiental, a utilização racional 

das reservas naturais, as relações de trabalho derivadas da situação proprietária e o bem-estar 

desses mesmos trabalhadores são interesses tutelados constitucionalmente e que passaram a 

integrar o conteúdo funcional da situação proprietária.349 

 O não atendimento desses requisitos enseja a atuação do poder público no sentido de 

desapropriar o imóvel para fins de reforma agrária. De acordo com art. 184,  

 
Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante 
prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de 
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do 
segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 
 
 

O “interesse social” previsto no dispositivo é o elemento concretizador da função 

social da propriedade, uma vez que é o elemento que vai legitimar a intervenção do Poder 

Público na esfera proprietária. 

 
Haverá motivo de interesse social, quando a expropriação se destine a 
solucionar os chamados problemas sociais, isto é, aqueles diretamente 
atinentes às classes pobres, aos trabalhadores e à massa do povo em geral, 
pela melhoria das condições de vida, pela mais eqüitativa distribuição da 
riqueza, enfim, pela atenuação das desigualdades sociais. Com base nele 
terão lugar as expropriações que se façam para atender a planos de 
habitações populares ou de distribuição de terras, monopolização de 
indústrias ou nacionalização de empresas, quando relacionadas com a 
política econômica trabalhista do Governo. 350  
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Tal dispositivo gera o questionamento sobre a legitimidade da proteção possessória 

aos imóveis rurais que não cumprem a função social. A propriedade não guarda mais um 

valor absoluto que se encerra em si mesmo. A tutela do Estado, por meio do Direito, só irá 

garantir a defesa daquela propriedade que se adapte aos objetivos do próprio Estado. Sendo a 

função social a causa da atribuição de poderes ao titular do direito de propriedade, não faz 

sentido que o ordenamento dê proteção possessória ao imóvel que não atende aos parâmetros 

funcionais.  

Tendo a função social um conteúdo promocional, impondo deveres ao proprietário 

para a legitimação do seu domínio, o desatendimento dos preceitos previstos no art. 186 

acarreta a perda da proteção possessória. Da leitura do texto constitucional, depreende-se 

claramente que uma vez que a propriedade descumpra a sua função social, o título 

proprietário não será mais legítimo. Nem toda propriedade merece a proteção do direito. 

Neste sentido, Jacques Távora Alfonsín afirma que o fundamento jurídico da proteção 

à propriedade reside no cumprimento de sua função social. “Em outras palavras, não basta 

afirmar a petição inicial como fundamento jurídico apenas a propriedade. Pois jurídico é o 

fundamento que - de acordo com a Constituição Federal – se assenta também na função social 

da propriedade.” 351 Na mesma linha de pensamento, Perlingieri afirma que “a ausência de 

atuação da função social, portanto, faz com que falte a razão da garantia e do reconhecimento 

do direito de propriedade.” 352 

Comparato afirma que o descumprimento da função social pelo proprietário “significa 

uma lesão ao direito fundamental de acesso à propriedade, reconhecido doravante pelo 

sistema constitucional”. Nessa hipótese, as garantias ligadas à propriedade, notadamente a 

proteção possessória, devem ser afastadas. 

                                                 
351 ALFONSÍN, Jacques Távora. A terra como objeto de colisão entre o direito patrimonial e os direitos humanos 
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Quem não cumpre a função social da propriedade perde as garantias, 
judiciais e extrajudiciais, de proteção da posse, inerentes à propriedade, 
como o desforço privado imediato (...) e as ações possessórias. A aplicação 
das normas do Código Civil e do Código de Processo Civil, nunca é demais 
repetir, há de ser feita à luz dos mandamentos constitucionais, e não de 
modo cego e mecânico, sem atenção às circunstâncias de cada caso, que 
podem envolver o descumprimento de deveres fundamentais. 353 
 
 

Prosseguindo na análise das disposições constitucionais acerca da função social da 

propriedade rural, o art. 185 causa uma série de discussões doutrinárias e jurisprudenciais, ao 

afirmar que “são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: (...) II- a 

propriedade produtiva.”  

Fruto de uma poderosa articulação das entidades ruralistas na Assembléia Nacional 

Constituinte contra as inovações já aprovadas no âmbito da função social da propriedade 354, 

tal dispositivo representa, propositalmente, um dos grandes entraves jurídicos para as 

desapropriações de terras que não cumprem com a sua função social.  

Os tribunais com freqüência reduzem a análise da função social à avaliação da 

produtividade, desconsiderando os demais aspectos do art. 186, e conferem a proteção 

possessória aos imóveis rurais considerados produtivos, com base no inciso II do art. 185.  

Por seu turno, a própria avaliação da produtividade é problemática, uma vez que os 

índices utilizados atualmente foram estabelecidos em 1980, com base em dados estatísticos de 

1975, não representando a realidade dos avanços tecnológicos nas técnicas de produção 

ocorridos nas últimas décadas. Inclusive uma das pautas dos movimentos sociais de luta pela 

terra atualmente é a atualização de tais índices, que esbarra na articulação da bancada ruralista 

no Congresso nacional. 

A produtividade deve ser avaliada de acordo com a função social, de modo que, nos 

dizeres de Tepedino, a propriedade produtiva a que se refere o art. 185 torna insuscetível de 
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desapropriação não a propriedade apenas economicamente produtiva, meramente especulativa 

– não a propriedade com a qual talvez tenham sonhado os autores desse dispositivo; mas a 

propriedade que, sendo produtiva, esteja efetivamente cumprindo a sua função social, cujo 

exercício possa ser associado à redistribuição de riqueza; que promova com a sua utilização 

os princípios fundamentais da república.355 No mesmo sentido, Cortiano Júnior afirma que  

 
Dado que a função social justifica e legitima a propriedade, o requisito da 
produtividade como impediente da desapropriação só pode ser alegado 
quando a produtividade esteja cumprindo a sua função social, o que abrange 
não só o respeito a requisitos de ordem econômica, mas também de ordem 
social, ambiental e existencial.356 
 
 

 A partir dos elementos apresentados verifica-se que a função social da propriedade 

tem seus contornos constitucionais estabelecidos de forma bastante clara pelo texto 

normativo, não restando dúvidas sobre a sua concretude, sua aplicabilidade imediata. 

Com base em tais disposições, o MST fundamenta um dos aspectos de sua prática: a 

disputa pela efetivação do princípio da função social da propriedade pelos poderes públicos, 

pela desapropriação dos latifúndios que não cumprem com a função social, e o 

estabelecimento de assentamentos rurais nessas terras. 

  

5. O MST e a ocupação coletiva de terras. 

 

 Como visto, a proteção jurídica da propriedade está condicionada ao cumprimento de 

sua função social. Uma propriedade que não atende aos requisitos sociais dispostos na 

Constituição Federal não poder ser susceptível de proteção possessória. O poder judiciário, 

no entanto, em grande parte dos casos levados a juízo, vem desconsiderando essa assertiva, 

conferindo liminares de despejos e efetuando a reintegração de posse em propriedades sem 
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qualquer avaliação de cumprimento da sua função social. Da mesma maneira o poder 

executivo demonstra total inércia nas vistorias das propriedades rurais. 

Verifica-se, pois, um descompasso entre a vigência e a eficácia dos direitos, que dá 

origem a uma série de conflitos sociais em torno da terra. Não há qualquer esforço das 

instâncias institucionais na efetivação da função social da propriedade – realizando o valor 

constitucional da reforma agrária. “Ao não concretizar o programa de reforma agrária, o 

Poder Público subtrai aos trabalhadores rurais vida digna. Negar ao ser humano os direitos 

fundamentais é negar a sua própria existência.” 357 

Há um profundo desrespeito dos poderes públicos ao princípio constitucional da 

função social da propriedade, beneficiando essa estrutura fundiária altamente concentrada 

existente ainda hoje. Sobre a distorção do princípio da função social da propriedade pelo 

judiciário, Alfonsín aponta que nos conflitos de terras levados à análise dos tribunais “parece 

existir presunção legal, em favor do proprietário, de que o registro do seu imóvel no álbum 

imobiliário equivale ao cumprimento daquela função.” 358 

Fábio Konder Comparato entende que os proprietários são responsáveis pelo 

descumprimento dos deveres fundamentais ligados à propriedade, e que a responsabilização 

constitui objeto de política pública, constitucionalmente obrigatória: 

 
quando a Constituição declara, como objetivos fundamentais do Estado 
brasileiro, de um lado, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
e, de outro lado, a promoção do desenvolvimento nacional, bem como a 
erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução das 
desigualdades sociais e regionais (art. 3º), é óbvio que ela está determinando, 
implicitamente, a realização pelo Estado, em todos os níveis – federal, 
estadual e municipal –, de uma política de distribuição eqüitativa das 
propriedades, sobretudo de imóveis rurais próprios à exploração agrícola e 
de imóveis urbanos adequados à construção de moradias. A não realização 
dessa política pública representa, indubitavelmente, uma 
inconstitucionalidade por omissão. Instrumento clássico para a realização da 
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política de redistribuição de propriedades é a desapropriação por interesse 
social.359 

 

Diante da omissão dos poderes públicos na efetivação de tais direitos, verifica-se cada 

vez mais a perda de legitimidade do Estado na solução dos conflitos agrários, aumentado a 

instabilidade e a violência no campo. Segundo Hannah Arendt, o fundamento da obrigação 

jurídica é a crença na autoridade do Estado, alicerçada sobre valores reconhecidos e sobre a 

aceitação da possibilidade de discórdia.360 O componente de legitimidade é essencial à 

eficácia da legalidade, colapsando a crença no respeito à lei como um fim em si mesmo.361 No 

entanto, o Estado não realiza uma política efetiva de desapropriações de terras que não 

cumprem com a sua função social, e quando atua é no sentido de criminalizar os movimentos 

sociais e suas lideranças. 

Tal condição vai levar alguns a considerarem as ocupações de terras como atos de 

desobediência civil. Afirma Arendt que “a desobediência civil poder ser considerada como 

uma indicação de perda significativa da autoridade da lei.” 362 Continua a filósofa: 

 
A desobediência civil aparece quando um número significativo de cidadãos 
se convence de que, ou os canais normais para mudanças já não funcionam, 
e que as queixas não serão ouvidas nem terão qualquer efeito, ou então, pelo 
contrário, o governo está em vias de efetuar mudanças e se envolve e 
persiste em modos de agir cuja legalidade e constitucionalidade estão 
expostos a graves dúvidas. 363 
 
 

A ocupação coletiva de terras, analisada em alguns de seus aspectos no capítulo 

anterior, caracteriza-se como um instrumento utilizado pelo MST para provocar o Estado no 

sentido de efetivação da função da propriedade e realização da reforma agrária. Configura-se 

                                                 
359 COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. P. 144. 
360 ARENDT, Hannah. Desobediência Civil. In Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 2006. P. 68.  
361 PONTES, Kassius Diniz da Silva. O MST: fundamentos políticos-jurídicos de sua prática. In MOLINA, 
Mônica; JÚNIOR, José Geraldo de Souza; NETO, Fernando da Costa Tourinho. (Orgs) Op. Cit. P. 352. 
362 ARENDT, Hannah. Desobediência Civil. P. 68. 
363 Idem. 
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como uma iniciativa de um grupo social ofendido pelo desrespeito dos deveres proprietários 

por parte dos latifundiários. 

Neste sentido, Joaquim Salgado assevera que o MST justifica suas ações através de 

um argumento jurídico: não estão invadindo os latifúndios, mas ocupando-os. A invasão é ato 

contra a lei, viola o direito de propriedade e tem como conseqüência jurídica o despejo 

forçado. A ocupação define uma situação jurídica mais complexa: ocupa-se o que está 

abandonado (res derelicta) ou não é de ninguém, por nunca ter sido utilizado (res nullius). 

 
 
 
Ora, a Constituição do Brasil estabelece no art. 170, que a propriedade tem 
função social e no art. 186, que a função social da propriedade rural é 
cumprida com os requisitos de ‘aproveitamento racional adequado’, dentre 
outros, segundo o que estabelecer a lei. O não aproveitamento racional é 
entendido como abandono, pois que se trata de requisito ou elemento 
essencial do direito de propriedade. Como a reforma agrária está 
determinada no art. 184, ocorre omissão constitucional do Poder Público em 
não a fazendo, e omissão do proprietário não lhe dando a destinação 
constitucional. Daí, a ação dos sem-terra para efetivar as disposições 
constitucionais. O conflito não seria, pois, ilícito, mas entre a justiça legal no 
sentido de dar efetividade à lei, e a ordem pública.364 
 

 
Conclui o professor da UFMG, sobre a justeza das ocupações que, primeiro, 

negativamente, seria justa, por opor-se à omissão injusta da realização dos direitos 

fundamentais, pois que não distribuídos universalmente, apesar de pactuados como 

universais. Segundo, positivamente, seria justa, no sentido jurídico, como se argumentou, e no 

político, como iniciativa do processo de movimentação do governo no sentido de cumprir a 

Constituição.365 

Justificando as ocupações, João Pedro Stédile afirma que a lei só é aplicada quando 

existe iniciativa social. Para ele, o MST “desmascara a lei”. Ao ocupar, o movimento prova 

que a lei está do lado dos sem-terra, pois há ali uma terra que não cumpre a sua função social, 

                                                 
364 SALGADO, Joaquim Carlos. Justiça e conflitos do sistema jurídico democrático. In: Sino do Samuel – 
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e o estado não toma a iniciativa de desapropriá-la para fins de reforma agrária. Nesse sentido, 

a lei viria depois do fato social e, nesse caso, o fato social para a reforma agrária seria a 

ocupação, “as pessoas quererem terra, para depois se aplicar a lei.” 366 

Enquanto realizam ocupações de terras, os sem-terra se mantêm coesos num grupo que 

se organizou sob o consenso e sob um projeto de construção de uma identidade política367, o 

que para eles muitas vezes representa mais o poder legítimo do que as forças que atuam 

violentamente contra eles próprios. É nesse prisma que os sem-terra desafiam a ordem social 

opressora, num gesto de rebeldia e desobediência civil.368 

A função social da propriedade representa um avanço normativo na luta por reforma 

agrária, ao prever punição para os latifúndios que não atendam aos seus parâmetros. No 

entanto, limitações conceituais e práticas do instituto tornam a luta do MST pela efetivação do 

princípio uma disputa estratégica, pedagógica, um dos elementos do movimento na luta pela 

terra. Outras questões vão ser primordiais para redefinição da relação das pessoas com a terra, 

para a democratização da estrutura fundiária brasileira. 

A função da propriedade tem um alcance limitado na transformação da estrutura 

agrária.  Ela cria novos parâmetros para a propriedade privada, mas não se contrapõe a ela. É 

um importante avanço em relação à concepção liberal de propriedade, uma remodelação, não 

uma ruptura. A luta pela reforma agrária não pode se restringir a esta disputa. A luta pela 

implementação da função social enquadra-se como uma disputa estratégica, como uma das 

formas de acesso à terra pelos trabalhadores rurais. 

 

 

 

                                                 
366 STÉDILE, João Pedro e FERNANDES, Bernardo Mançano. Op. Cit. P. 115. 
367 ARENDT, Hannah. Op. Cit. P. 68. 
368 RAPCHAN, Eliane Sebeika. Sem-terra: lógicas de exclusão, inclusão e violência. In MOLINA, Mônica; 
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Capítulo 5: Novos contornos para o direito à terra – para além da função 

social. 

 

Sumário: 1. Reforma agrária para além da conquista da terra. 2. O caráter estratégico da 

disputa institucional; 2.1. Limitações da função social da propriedade. 2.2. Estrutura e 

superestrutura: uma relação necessária. 3. Mudança de paradigma: a superação do modelo 

proprietário. 3.1. Trabalho e propriedade privada. 3.2. Centralidade do trabalho: crise do 

trabalho estranhado. 3.3. O papel do MST na definição de novos contornos para o direito à 

terra. 

 

1. Reforma agrária para além da conquista da terra. 

 

 Analisou-se no capítulo anterior como se dá a atuação política do MST no espaço 

institucional, no âmbito da disputa jurídica em torno do sentido e da aplicação da função 

social da propriedade. Tal instituto representa um importante avanço na luta pela terra, ao 

normatizar obrigações referentes ao exercício dos poderes proprietários e impor sanções aos 

que as descumpram.  É a partir da luta pela efetivação da função social da terra que o MST 
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conquista os assentamentos rurais e que milhares de trabalhadores do campo têm acesso a 

lotes de terras. 

O projeto de reforma agrária do MST, no entanto, vai além da distribuição de terras. A 

conquista do lote representa um avanço no meio rural, mas a reforma agrária pretendida pelo 

movimento inclui uma série de outros elementos, sem os quais os assentamentos não têm 

condições de se desenvolverem. Na reforma agrária pretendida pelo MST, insere-se um outro 

modelo de desenvolvimento agrário, um outro modo de produção. 

 Neste sentido, a conquista da terra pela via institucional é insuficiente, pois abarca um 

único elemento deste processo, qual seja o acesso à terra. A luta do movimento não pode se 

limitar à via institucional, à implantação dos assentamentos mediante as desapropriações de 

terras que não cumprem com a sua função social. Para além desta via, o MST tem que 

desenvolver as suas atividades também no sentido de promover uma rediscussão do instituto 

da propriedade individual e criar outras formas de relação das pessoas com a terra, formas de 

superação do modelo proprietário individualista. 

 A análise da luta pela reforma agrária para além da conquista da terra traz a 

necessidade de o movimento continuar o processo de luta política mesmo após a conquista 

dos assentamentos rurais. O acesso à terra se configura como apenas uma etapa de todo um 

processo de mudanças nas relações sociais no campo propostas pelo MST. 

 Neste capítulo, far-se-á um estudo da insuficiência da disputa institucional-

isoladamente considerada – ao estudar as limitações práticas e teóricas da função social da 

propriedade, e um estudo da atuação política do MST na disputa estrutural, nas mudanças que 

o movimento tenta implementar no regime proprietário, nas relações de apropriação dos bens 

de produção. 

 

2. O caráter estratégico da disputa institucional. 
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 O MST desenvolve sua prática em diversos âmbitos de atuação política. Há, por um 

lado, os espaços institucionais, com a disputa em torno da efetivação da função social e a 

reivindicação por estrutura para os assentamentos, e, por outro, os espaços internos, com o 

trabalho de superação das relações sociais baseadas no individualismo proprietário. A disputa 

jurídica é de suma importância para as conquistas imediatas, mas não é suficiente para alterar 

a estrutura fundiária nacional, pois, mesmo com algumas fissuras no sistema - promovidas 

pelas desapropriações de terras decorrentes de ocupações coletivas - a implantação dos 

assentamentos não transforma a estrutura do regime proprietário hegemônico no país.  

A disputa institucional insere-se, assim, no âmbito estratégico, não abarcando todas as 

metas de transformações buscadas pelo movimento. Estratégico, pois é a partir do acesso à 

terra, da conquista dos assentamentos, que o MST tem a oportunidade de desenvolver as 

outras formas de construção política. 

 

2.1. Limitações da função social da propriedade. 

 

 Um dos elementos que contribuem para esta análise é a própria limitação – prática e 

teórica – do princípio da função social da propriedade. Como visto no capítulo anterior, o 

instituto apresenta alguns entraves para a sua aplicação, que contribuem para diversas 

interpretações judiciais em defesa dos proprietários de terras. 

 A Constituição de 1988 estabelece contornos claros para a avaliação do cumprimento 

da função social dos imóveis rurais. Cabe ao Poder Executivo, através do INCRA, promover 

as vistorias nas propriedades rurais, para fins de avaliação de cumprimento dos seus preceitos. 

Verifica-se, no entanto, uma total inércia do poder público neste sentido. A falta de estrutura 

dos órgãos responsáveis, aliada à falta de vontade política de sucessivos governos, faz com 
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que a iniciativa de denúncia das terras que não cumprem a função social seja dos movimentos 

sociais, por meio das ocupações coletivas de terras. 

O Poder Judiciário, por sua vez, provocado pelas ocupações, em geral com as ações de 

reintegração de posse promovidas pelos proprietários (que alegam esbulho possessório), na 

maioria das vezes restringe a análise do cumprimento da função social da terra aos parâmetros 

da produtividade. Esta análise, por sua vez, não leva em consideração os requisitos sociais e 

ambientais. Ao conceder proteção possessória automática a terras que não atendem a tais 

requisitos, o Poder Judiciário autoriza os despejos, muitas vezes violentos, em terras que 

posteriormente podem ser desapropriadas. 

Da mesma forma, o Poder Legislativo funciona como elemento garantidor da 

permanência desta ordem. A chamada bancada ruralista – grupo de parlamentares 

proprietários rurais – ou aliados – se mantêm fortíssima a cada eleição, e impede qualquer 

alteração legislativa que vise à retirada dos entraves às desapropriações de terras por não 

cumprimento da função social. A atualização dos índices de produtividade é sistematicamente 

barradas por tal bancada, que inclusive negocia – com sucesso - outras votações com o 

governo, com o intuito de que tais questões nem entrem em pauta no Congresso Nacional. 

 Mesmo com previsões legais que inserem importantes mudanças na relação 

proprietária, todo o aparato estatal é utilizado para impedir a sua aplicação. Cria-se uma 

celeuma: a inserção no ordenamento de um conjunto de normas progressistas, e um sistema 

que funciona para não operacionalizá-las. Marcelo Neves discute tal problemática, 

caracterizando tais normas no que ele chama de legislação simbólica, na qual o sentido 

político do ato de produção e do texto produzido prevalece hipertroficamente sobre o aparente 

sentido normativo. Neves define a legislação simbólica como “a produção de textos cuja 

referência manifesta à realidade é normativo-jurídica, mas que serve, primária e 
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hipertroficamente, a finalidades políticas de caráter não especificamente normativo-jurídico”. 

Destaca ainda o autor que: 

 
Por um lado, observa-se que há um grande número de leis que servem 
apenas para codificar juridicamente normas sociais reconhecidas. Por outro, 
a complexidade do ambiente social dos sistemas jurídico e político é muito 
acentuada para que atuação do Estado através da legislação possa ser 
apresentada como instrumento seguro de controle social.369 
 
 

A função social da propriedade pode até mesmo ter sido fruto de pressões sociais, de 

articulações do campo progressista, mas, na medida em que o aparato estatal – em suas 

diversas instâncias - ainda se encontra em poder de aliados da classe latifundiária, tal instituto 

acaba se restringindo ao simbolismo de sua existência, de legitimador de um sistema 

excludente. A prova disso é que, mesmo com alguns avanços nas conquistas de 

assentamentos, com décadas de existência da função social da propriedade no ordenamento 

jurídico brasileiro, o país ainda continua com níveis absurdos de concentração fundiária. Se o 

instituto fosse efetivamente aplicado, diversos latifúndios seriam desapropriados para fins de 

reforma agrária no país. Tal condição levou Raimundo Faoro a afirmar que: 

 
Na peculiaridade histórica brasileira, todavia, a camada dirigente atua em 
nome próprio, servida dos instrumentos políticos derivados de sua posse do 
aparelho estatal. Ao receber o impacto de novas forças sociais, a categoria 
estamental as amacia, domestica, embotando-lhes a agressividade 
transformadora, para incorporá-las a valores próprios, muitas vezes mediante 
a adoção de uma ideologia diversa, se compatível com o esquema de 
domínio. As respostas às exigências assumem caráter transnacional, de 
compromisso, até que o eventual antagonismo se dilua, perdendo a cor 
própria e viva, numa mistura de tintas que apaga os tons ardentes. As classes 
servem ao padrão de domínio, sem que orientem a mudança, refreadas ou 
combatidas, quando o ameaçam, estimuladas, se o favorecem. O sistema 
compatibiliza-se, ao imobilizar as classes, os partidos e as elites, aos grupos 
de pressão, com a tendência de oficializá-los.370 
 
   

 Neves apóia-se na teoria de Harald Kindermann, que desenvolveu um modelo 

tricotômico para a tipologia da legislação simbólica. Segundo tal teoria, o conteúdo da 
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legislação simbólica pode ter o condão de: a) confirmar valores sociais, b) demonstrar a 

capacidade de ação do Estado e c) adiar a solução de conflitos através de compromissos 

dilatórios.” 371 

Na confirmação de valores sociais, a legislação seria fruto de uma disputa de 

interesses em torno de determinada pauta, e resultaria de uma circunstancial superioridade de 

determinado grupo social, ao inserir na norma valores de acordo com seus padrões. A 

legislação seria resultado de uma conjuntura na qual determinado grupo social hegemônico a 

elaborou de acordo com seus interesses. 

Enquanto legislação-álibi, a norma teria a função de produzir confiança nos sistemas 

jurídico e político. Através dela, o legislador procura descarregar-se de pressões políticas ou 

apresentar o Estado como sensível às exigências e expectativas dos cidadãos. A legislação-

álibi decorre da tentativa de dar a aparência de uma solução aos respectivos problemas sociais 

ou, no mínimo, da pretensão de convencer o público das boas intenções do legislador. Deste 

modo, ela não apenas deixa os problemas sem solução, mas, além disso, obstrui o caminho 

para que eles sejam resolvidos. Prossegue Neves: 

 
O legislador, muitas vezes sobre pressão do público, elabora diplomas 
normativos para satisfazer as expectativas dos cidadãos, sem que com isso 
haja o mínimo de condições de efetivação das respectivas normas. (..) 
Através dela o legislador procura descarregar-se de pressões políticas ou 
apresentar o Estado como sensível às exigências e expectativas dos 
cidadãos.372 
 
 

A legislação-álibi constitui, então, uma forma de manipulação ou de ilusão que 

imuniza o sistema político contra outras alternativas, desempenhando assim uma função 

ideológica. Destina-se a criar a imagem de um Estado que responde normativamente aos 
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problemas reais da sociedade, embora as respectivas relações sociais não sejam realmente 

normatizadas de maneira conseqüente conforme o respectivo texto legal.373 

Por fim, a legislação simbólica também pode servir para adiar a solução de conflitos 

sociais através de compromissos dilatórios. Haveria um acordo entre os setores envolvidos em 

determinado conflito para conferir à lei uma ineficácia que permita a transferência da solução 

para um futuro indeterminado. Nesse diapasão, são elaboradas leis com dispositivos que 

agradam os progressistas, pela sua inclusão, e os conservadores, pela sua impraticabilidade, - 

e vice-versa - transferindo para um futuro incerto a solução do conflito social subjacente. “No 

mínimo, há um adiamento retórico da realização do modelo constitucional para um futuro 

remoto, como se esta fosse possível sem transformações radicais nas relações de poder e na 

estrutura social.” 374 

A problemática das normas relativas à função social da propriedade assemelha-se mais 

às duas primeiras hipóteses. Na Assembléia Nacional Constituinte, a articulação e pressão 

social de vários setores defensores da reforma agrária foi capaz de incluir os requisitos da 

função social no texto constitucional. A reação dos setores ruralistas resultou, como visto, na 

inclusão da vedação da desapropriação de terras produtivas, dando fundamento para a não 

aplicação do princípio mesmo quando a terra não atenda a todos os seus requisitos. A função 

social acaba desempenhando tanto a função de confirmação de valores sociais, quanto a 

função de legislação-álibi, servindo de fundamento de legitimidade do sistema proprietário 

vigente, que teria, a partir de então, um caráter social, uma preocupação com a reforma 

agrária.   

Sobre a não aplicação pelos tribunais dos preceitos legais da função social da 

propriedade, merece destaque a passagem de Marcos Rogério de Souza:   
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O ordenamento jurídico de um país é determinado, em certa medida, pelos 
fatores reais de poder existentes em sua base material, ou seja, em sua 
estrutura econômica. Nos casos em que o texto legal está redigido em 
desacordo com os interesses dominantes na infra-estrutura econômica, 
ocorre sua revogação. Em determinados casos, por razões estruturais ou 
conjunturais, não se pode editar uma nova lei, hipótese em que a classe 
dominante impõe uma prática jurídica que concilie seus interesses. Vale 
dizer, os institutos jurídicos são interpretados e aplicados de modo a 
agasalhar os interesses hegemônicos naquela determinada formação 
histórica.375 
 
 

Da problemática da prática se aufere também a limitação conceitual do instituto. Ao 

invés de romper com o sistema proprietário – como pretendem alguns doutrinadores, a função 

social insere novos parâmetros para a sua legitimação. Há uma mudança teórica significativa 

em relação aos padrões da propriedade absoluta, mas ao contrário de acabar com o modelo 

proprietário, transforma-o, molda-o a partir das novas exigências sociais.  

 O sistema proprietário é atenuado, com um instituto – carregado de simbolismo - que 

foi criado para dar uma satisfação às demandas das populações do campo. O ordenamento 

jurídico emite uma resposta normativa para os anseios dos trabalhadores rurais excluídos do 

acesso à terra, mas, ao mesmo tempo, cria certos entraves, aos quais grande parte da 

jurisprudência se apega para garantir os poderes proprietários dos latifundiários. 

O modelo capitalista vigente permite mudanças em sua forma, adaptando-se a diversas 

condições sociais, moldando-se de acordo com as pressões de determinado momento 

histórico. Mas ele nunca permite mudanças em sua estrutura, baseada na propriedade 

individual dos meios de produção. O Estado Social trouxe uma concepção mais sensível de 

Estado, mas o manteve no paradigma do capital, garantindo a estrutura patrimonial da 

sociedade, funcionando, pois, como uma resposta paliativa à certas demandas sociais. As 

contradições na essência do sistema capitalista – que levaram a essas mudanças - não foram 

superadas, mas colocadas sob nova perspectiva.  

                                                 
375 SOUZA, Marcos Rogério de. Op. Cit. P. 27. 



171
 

A inserção do princípio da função social no ordenamento jurídico brasileiro 

representou um importante avanço, ao quebrar – ao menos em tese – o caráter absoluto da 

propriedade, ao exigir determinadas condutas positivas para a legitimação do domínio sobre a 

terra – antes absoluto. No entanto, na medida em que o sistema de apropriação individual dos 

bens permanece hegemônico, a função social acaba servindo de instrumento de legitimação 

deste modelo. Há de se ter em mente que é um instituto do modelo capitalista, sistema que 

pressupõe a propriedade privada para o seu desenvolvimento.  

Tal problemática fez o célebre jurista Orlando Gomes afirmar que o preceito 

constitucional que atribui função social à propriedade não tem valor normativo porque não se 

consubstancia nas normas restritivas do moderno direito de propriedade, mas simplesmente se 

constitui no seu fundamento, na sua justificação, na sua ratio. Completa o autor: 

 
Se não chega a ser uma mentira convencional, é um conceito ancilar do 
regime capitalista, por isso que, para os socialistas autênticos, a fórmula 
função social, sobre ser uma concepção sociológica e não um conceito 
técnico-jurídico, revela profunda hipocrisia, pois ‘mais não serve do que 
para embelezar e esconder a substância da propriedade capitalística’. É que 
legitima o lucro ao configurar a atividade do produtor de riqueza, do 
empresário, do capitalista, como exercício de uma profissão no interesse 
geral. Seu conteúdo essencial permanece intangível, assim como seus 
componentes estruturais. A propriedade continua privada, isto é, exclusiva e 
transmissível livremente. Do fato de poder ser desapropriada com maior 
facilidade e de poder ser nacionalizada com mais desenvoltura não resulta 
que a sua substância estaria se deteriorando.376 
 
 

 De fato, a função social não altera a substância do regime proprietário, qual seja a 

apropriação individual dos bens. O regime proprietário permanece, mas sob novos 

parâmetros. O instituto carrega uma série de limitações, que fazem com que a disputa em 

torno de sua aplicação seja estratégica, seja uma das etapas da luta por reforma agrária e por 

um novo modelo de desenvolvimento para o país, não podendo ser a única frente de luta dos 

movimentos sociais. É importante que o MST tenha noção dessa problemática, com a 
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identificação da disputa na esfera institucional como estratégica, situando a sua luta para além 

do acesso à terra e estrutura para os assentamentos. 

 

2.2. Estrutura e superestrutura: uma relação necessária. 

  

Não se pode, no entanto, cair no equívoco de questionar a importância da disputa 

institucional do MST na luta pela efetivação da função social da propriedade. Inclusive, 

muitos caem no erro de apontar uma certa “contradição” do movimento neste sentido, ao 

pregar o socialismo e “lutar pela propriedade privada”. Em resposta a estas indagações, Jaime 

Amorim, da direção nacional do MST, afirma que  

 
 
 
Há uma contradição maior, que é a história do grande latifúndio, e uma 
contradição menor, intestinal, que é a propriedade individualizada nos 
assentamentos. São coisas diferentes. Então, primeiro, por que nós 
questionamos a propriedade privada, na lógica do capitalismo? Porque ela 
não cumpre a sua função social. Por que nós questionamos: essa propriedade 
concentrada não cumpre. Mesmo aquela que produz, produz a monocultura 
agroexportadora, desrespeita a legislação trabalhista, desrespeita as leis 
ambientais. São os critérios colocados pela própria lei. Aí vem a queixa de 
que nós lutamos e acabamos aderindo à propriedade individual. Na verdade, 
nós nem consideramos como uma propriedade privada. Na realidade, é uma 
propriedade privada, pois ela independe de tamanho. Mas para o camponês, 
ela se chama propriedade individual. A forma da propriedade individual é a 
que a legislação nos permite hoje.377 
 
 

Uma vez que o ordenamento prevê o cumprimento da função social da propriedade 

para a legitimidade do domínio, é papel dos movimentos sociais lutarem pela sua efetivação, 

pois inúmeros latifúndios pelo país não a cumprem e continuam intocáveis. Mesmo com as 

insuficiências e contradições advindas dessa conjuntura, o ordenamento concede mais um 

instrumento de acesso à terra, instrumento esse a que os movimentos se agarram para 

legitimar as ocupações coletivas de terras. 
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O MST é um movimento em constante crescimento desde o seu nascimento, há 25 

anos. É hoje o maior movimento social do país. E o que garante essa mobilização é a 

possibilidade de conquistas imediatas. A decisão dos camponeses de se juntarem ao 

movimento é uma opção de vida que reflete a consciência na necessidade de organização para 

a superação de um problema que é comum a milhares de trabalhadores rurais no país: o 

acesso à terra para trabalhar. As pessoas participam de ações políticas muitas vezes 

reprimidas com violência, passam por diversas dificuldades nos acampamentos. A 

justificativa desta opção é a possibilidade de conquistar um lote de terra e melhorar de vida.  

É com a conquista dos assentamentos – pela via institucional – que milhares de 

camponeses são inseridos nos princípios básicos da cidadania, tendo acesso à moradia, 

alimentação, educação. A partir de então, é que se pode discutir mudanças mais profundas nos 

sistemas de produção, nas formas de organização. Neste sentido, vale recordar passagem de 

Marx e Engels, que afirmavam que não é possível libertar os homens enquanto estes forem 

incapazes de obter alimentação e bebida, habitação e vestimenta, em qualidade e quantidade 

adequadas.  “O primeiro pressuposto de toda existência humana e também, portanto, de toda a 

história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para 

poder fazer história.” 378 

A disputa institucional é necessária, mas, por ser insuficiente, não pode ser o único 

meio. Insere-se, como dito, no âmbito estratégico da luta pela terra. Como reivindicação 

estratégica, não altera, de imediato, a estrutura das relações de produção, mas contribui para 

tal. Neste sentido, insere-se no âmbito das mudanças que Marx chama de superestruturais. A 

teoria marxiana de estrutura e superestrutura dá uma importante contribuição para a 

compreensão do fenômeno. Afirma Marx que:  

 
na produção social da própria existência, os homens entram em relações 
determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de 
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produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas 
forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção 
constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se 
eleva uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas 
sociais determinadas de consciência.379 

 
 

A estrutura seria a base econômica, a unidade das forças produtivas e das relações de 

produção, e a superestrutura, as relações políticas e ideológicas, no plano das idéias. Nas 

relações sociais há uma relação recíproca entre a estrutura material e a superestrutura 

ideológica. 

A relação entre essas esferas precisa ser detidamente discutida, para que não se caia 

nos vícios daquilo que Antônio Gramsci chama de “determinismo mecanicista” 380, ou 

materialismo vulgar, pelo qual a superestrutura seria simplesmente determinada pela 

estrutura; o economicismo que considera unicamente as relações materiais para se avaliar as 

relações na superestrutura. 

Segundo Gramsci, a estrutura e a superestrutura formam um Bloco Histórico, isto é, “o 

conjunto complexo – contraditório e discordante – das superestruturas é o reflexo das 

relações sociais de produção” 381.  As relações sociais de produção refletem-se na 

superestrutura, mas não a determinam mecanicamente. Há uma “necessária reciprocidade 

entre estrutura e superestrutura (reciprocidade que é justamente o processo dialético real).” 

382  

O conceito gramsciniano de Bloco Histórico expressa uma unidade entre a estrutura 

socioeconômica e a superestrutura político-ideológica. Explicando tal relação, afirma o 

teórico italiano que no Bloco Histórico “as forças materiais são o conteúdo e as ideologias 

são a forma, distinção entre forma e conteúdo puramente didática, já que as forças materiais 
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não seriam historicamente concebíveis sem formas e as ideologias seriam fantasias 

individuais sem as forças materiais.” 383 

A luta institucional pela efetivação da função social da propriedade insere-se 

inicialmente no âmbito da superestrutura. Com efeito, a inclusão da função social não 

quebrou definitivamente o sistema proprietário. O modelo proprietário continua vigente, sob 

novas formas, é verdade. A estrutura, baseada neste modelo, não é imediatamente 

transformada. No entanto, não se pode esperar mudanças apenas na estrutura social. A 

disputa no espaço da superestrutura é primordial para as mudanças estruturais, as mudanças 

têm que acontecer nas duas esferas, numa relação dialética, determinando-se mutuamente. 

Com as conquistas advindas da implementação dos assentamentos nas terras que não 

cumpriam os requisitos da função social, as relações sociais no campo passam a ser 

compreendidas sob outras perspectivas. A ideologia proprietária sofre uma fissura, a 

propriedade, absoluta, passa a ser concebida sob outras perspectivas, a partir do momento em 

que os movimentos sociais denunciam as contradições decorrentes desse sistema latifundiário. 

As pessoas passam a conceber em sua consciência a possibilidade de ter acesso à terra com a  

ação coletiva, com o engajamento nos movimentos sociais.  

 Tais mudanças na esfera superestrutural passam a contrapor-se às relações 

patrimoniais que norteiam historicamente o direito de propriedade. Afirma Marx que: 

 
em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais 
da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, 
ou, o que não é mais que sua expressão jurídica, com as relações de 
propriedade no seio das quais elas haviam se desenvolvido até então.384 
 
  

 A luta pela efetivação da função social da propriedade se insere num movimento de 

contraposição ao patrimonialismo nas relações sociais, num contexto de disputa ideológica 
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contra um modelo estrutural superado, configurando-se como uma etapa desta disputa. 

Movimenta-se, desta forma, na estrutura e na superestrutura.  

 Essas superestruturas são transformadas de várias formas. Mas mudanças 

significativas só serão possíveis quando tiverem – ou possam ter – relação com mudanças 

também na estrutura da sociedade. As mudanças na superestrutura devem acompanhar, e 

serem acompanhadas, por mudanças na estrutura.  

 As conquistas do MST no espaço superestrutural têm um grande potencial de 

contribuir para mudanças estruturais, para transformações no seio das relações proprietárias, e 

é necessário que o movimento tenha tal consciência para desenvolver novas relações políticas 

a partir da experiência dos assentamentos rurais. Segundo José de Souza Martins, 

 

 
O Movimento dos Sem-Terra é que é o portador e o agente do moderno, 
porque questiona a estrutura de propriedade e por meio dela questiona a 
estrutura de poder: questiona a propriedade concentrada injustamente, 
antisocial, e, conseqüentemente, questiona o poder oligarquizado e, no 
fundo, antidemocrático. O Movimento é o único agente social a proclamar 
todos os dias que a questão agrária não é só nem predominantemente uma 
questão econômica. Ela é uma questão política.385 
 

 

3. Mudança de paradigma: a superação do modelo proprietário. 

 

 Doutrinadores do direito civil-constitucional consideram que a função social da 

propriedade alterou as relações proprietárias no Brasil, afundando o sistema proprietário 

liberal. A partir da inclusão dos preceitos da função social na Constituição Federal de 1988, 

estaria criado um novo regime proprietário no país. No entanto, a experiência mostra que não 

é a inserção de um princípio legal no ordenamento que vai ter a capacidade de alterar as 
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relações sociais correspondentes. Neste sentido, Marcelo Neves critica o que chama de 

fundamento instrumentalista dos normativistas: 

 
A essa formulação do problema subjaz a crença instrumentalista nos efeitos 
das leis, conforma a qual se atribui à legislação a função de solucionar os 
problemas da sociedade. Entretanto, é evidente que as leis não são 
instrumentos capazes de modificar a realidade de forma direta, pois as 
variáveis normativo-jurídicas defrontam-se com outras variáveis orientadas 
por outros códigos e critérios sistêmicos.386 
 
 

Não foi suficiente a evolução normativa da regulação da propriedade da terra - os 

avanços da função social da propriedade - para alterar o regime proprietário no país.  

Configura-se como uma etapa no longo caminho a ser percorrido para uma mudança real nas 

relações de produção no campo. 

Para uma discussão das transformações das relações de propriedade e suas 

consequências jurídicas é necessária a sua relação com o modo de produção que as sustenta. 

Alguns teóricos, como Paulo Lobo, 387 avaliam que certas mudanças de paradigmas no Direito 

Civil foram implementadas em decorrência do advento da Constituição Federal, com seu 

pretenso caráter social. As disposições sociais trazidas na Carta Magna impulsionariam essas 

mudanças, pela necessidade de se adaptar a legislação civil à Constituição. Por essa lógica, 

com as alterações na regulação da propriedade nos planos constitucional e civil, as relações 

proprietárias seriam automaticamente transformadas. 

 Quando se avalia tal fenômeno pelo prisma materialista, percebe-se que para a sua 

efetividade, uma correlação de fatores econômicos, sociais e culturais é que devem demandar 

essas mudanças. Ao direito cabe dar respostas às pressões sociais, inserindo novos elementos 

no ordenamento de forma a adaptá-lo a essas demandas e resolver de forma mais efetiva os 

conflitos dela advindos. Nesta perspectiva, diz Marx que: 
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as relações jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser 
explicadas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito 
humano; essas relações têm ao contrário, suas raízes nas condições materiais 
de existência.388 

 

O fato da não aplicação da função social demonstra que não adianta inserir alterações 

legislativas para mudar as relações sociais. O ordenamento traz novos parâmetros para o 

exercício dos poderes proprietários, mas as relações sociais ainda se mantêm no paradigma 

patrimonialista, negando essas transformações. 

Como fazem parte do mesmo processo dialético, no Bloco Histórico, a disputa 

superestrutural tem o potencial de contribuir com transformações na estrutura da sociedade. 

No caso em questão, a conquista dos assentamentos pelo MST a partir das ocupações de terras 

indicam que é possível um novo modelo para as relações sociais no campo, um outro modelo 

de apropriação da terra, que não o latifúndio. Quando latifundiários perdem suas terras em 

decorrência da ação do movimento social, a cultura proprietária é abalada, e abre-se espaço 

para uma série de outras mudanças. 

Ao avaliar as mudanças na superestrutura, Gramsci deu uma atenção especial à 

questão da cultura. O teórico italiano analisa o conceito de cultura em duas direções: de um 

lado, a cultura significa o modo de viver, de pensar e de sentir a realidade por parte de uma 

civilização; em segundo lugar, é concebida como projeto de formação do indivíduo, como 

ideal educativo a ser transmitido para as novas gerações. Essa duas vertentes podem ser 

compreendidas, no decorrer da obra gramsciniana, de forma unitária, com a cultura 

significando um modo de viver que produz e se reproduz por meio de um projeto de 

formação.389 

 As diferentes posições ocupadas na estrutura econômica da sociedade determinam 

relacionamentos diferentes das pessoas com a cultura, com a sociedade, com a natureza. Há, 
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179
 

assim, uma íntima relação entre a cultura e a estrutura social. Para Gramsci, a cultura, 

materializada em uma rede de associações, pode e deve ser compreendida estruturalmente; 

contudo, é necessário sempre ter presente que as pessoas, grupos e classes sociais se 

movimentam nessas estruturas. István Mészáros, ao analisar o relacionamento entre o 

complexo historicamente específico das necessidades sociais, e as várias manifestações 

cultural-ideológicas que emergem de sua base, afirma que 

 
tal relacionamento tem determinações não unilateralmente mecânicas, e sim 
dialético-recíprocas, no âmbito das quais as práticas cultural-ideológicas 
rivais da época respondem ativamente e ajudam a articular as necessidades 
que proliferam na sociedade. 390 
 
 

 As mudanças ocorridas nas relações proprietárias no campo devem ser relacionadas, 

em toda a sua complexidade, a uma série de mudanças econômicas e culturais no seio da 

sociedade, mudanças essas que se determinam mutuamente, e que passam a contrapor-se ao 

paradigma patrimonial tradicional. A compreensão da propriedade como uma relação 

complexa, entendida a partir de uma série de direitos e deveres, é ainda minoritária nos 

diversos setores sociais.  

A cultura proprietária é parte componente – e essencial - da sociedade capitalista. As 

pessoas têm necessidade do “ter”, de se sentirem donas dos bens. As relações sociais são 

profundamente marcadas pelo patrimonialismo. Desde as relações familiares às relações de 

consumo, a cultura proprietária é fortemente arraigada nas pessoas. Qualquer alteração neste 

regime demanda um certo tempo de maturação, de acúmulo.  

Ao se contrapor à cultura proprietária, desenvolvendo novas formas de relacionamento 

das pessoas entre si e com os bens - especificamente a terra, o MST contribui para a formação 

de um outro conceito para o direito à terra. As conquistas no âmbito da superestrutura passam 

a contribuir para as mudanças estruturais, tendo um potencial infinito de transformações 
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profundas. Com efeito, “o latifúndio se constitui não só como equivalente de grande 

propriedade, de atraso tecnológico e improdutividade, mas também, e principalmente, como 

sinônimo de relações de poder, de opressão, de ausência de direitos.” 391 

Um dos elementos centrais dessa transformação necessária nas relações sociais no 

campo é justamente essa mudança de paradigma da relação das pessoas com a terra. Hoje, tal 

relação é fundada na apropriação individual, na propriedade privada. O direito à terra é 

concebido como o direito de ser proprietário de um lote. No senso comum, as pessoas acabam 

lutando para se inserirem no sistema proprietário, de forma que o problema da terra continua 

sem solução, pois num sistema baseado no latifúndio, no agronegócio, é muito difícil a 

coexistência com a pequena e média propriedade. Para a concretização do projeto de reforma 

agrária do MST, manter a relação dos camponeses com a terra baseada na propriedade 

individual, na cultura proprietária, é um entrave e uma contradição. 

Para uma real inclusão dos trabalhadores rurais, a partir do processo de reforma 

agrária, é preciso vincular o acesso à terra ao direito – e à necessidade – das pessoas 

trabalharem. O direito à terra tem que deixar de ser compreendido em sua relação proprietária, 

e ser vinculado ao trabalho. Com essa mudança de paradigma, abre-se a possibilidade de uma 

mudança estrutural nas relações sociais no campo. 

No próximo ponto, ver-se-á então como se dá este processo de valorização do trabalho 

em detrimento da propriedade, da transformação do paradigma patrimonial para o paradigma 

trabalho. 

  

3.1. Trabalho Estranhado e Propriedade Privada: uma relação necessária.  
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Uma primeira questão a se tratar nessa mudança de paradigma é a importância do 

trabalho na constituição do ser social. Vivemos hoje um momento histórico no qual há uma 

verdadeira metamorfose no mundo do trabalho. Uma correlação de fatores causou 

transformações nas relações sociais como um todo e, por conseguinte, nas relações de 

trabalho, ao ponto de muitos anunciarem um novo formato de sociedade, na qual o trabalho 

perde a posição de categoria central do ser humano – e elemento estruturante da sociedade-, 

para o conhecimento, a interação etc. Fala-se em “sociedade pós-industrial”, sociedade do 

“tempo livre”, do “ócio criativo”. 

Nesta perspectiva, vários teóricos anunciam o fim do proletariado, o fim de qualquer 

possibilidade de ação política coletiva que venha a alterar o status quo, e defendem 

articulações fragmentadas, setorizadas, como forma de emancipação. 

A crise que se observa no mundo do trabalho, no entanto, é a crise do trabalho 

estranhado, categoria tratada por Karl Marx principalmente nos “Manuscritos Econômico-

Filosóficos”, de 1844, relacionada diretamente com a propriedade privada. É um equívoco 

generalizar a crise de uma categoria do trabalho para todo o paradigma trabalho como 

constituinte do ser social.    

O trabalho estranhado tem início com a divisão social do trabalho. Tal categoria, ao 

contrário de ser algo natural, ligado à própria natureza humana, tem suas raízes em causas 

historicamente determinadas.  A divisão do trabalho, no início, nada mais era que “a divisão 

do trabalho no ato sexual e, em seguida, divisão do trabalho que, em consequência de 

disposições naturais, necessidades, casualidades etc. desenvolve-se por si própria.” 392 

 A divisão natural do trabalho na família – na qual os bens produzidos eram usufruídos 

por todos - passou então a representar também uma divisão do trabalho na sociedade, a 
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divisão social do trabalho, de modo que os produtos resultantes do trabalho, e o próprio 

trabalho, passaram a ser divididos de forma desigual entre seus membros. Segundo Marx 

 
A divisão do trabalho implica, desde o início, a divisão das condições de 
trabalho, de instrumentos e materiais, e, consequentemente, a fragmentação 
do capital acumulado entre diferentes proprietários e, por isso, também a 
fragmentação entre capital e trabalho e as diferentes formas de propriedade 
em si.393 
 
 

Neste momento, há um germe da sociedade de classes e da propriedade privada. A este 

respeito, Marx e Engels colocam que “divisão do trabalho e propriedade privada são 

expressões idênticas – numa é dito com relação à própria atividade aquilo que, noutra, é dito 

com relação ao produto da atividade.” 394 No entanto, tal fenômeno, como dito anteriormente, 

não é natural, necessário na vida do ser humano em sociedade. É uma expressão econômica 

que só se aplica às condições de alienação, quando o homem não se reconhece no próprio 

trabalho que realiza, não sabe o que o seu trabalho produz, a função do seu trabalho. Numa 

sociedade emancipada o caráter social do trabalho pode se manifestar sem a mediação da 

divisão do trabalho. 

 É, pois, a partir da divisão do trabalho que nasce a propriedade privada, sendo elas 

“expressões idênticas”. Com isto, vale ressaltar que o trabalho, exercido sob a forma da 

divisão social, é a essência da propriedade privada. E o Estado burguês se prontificou a 

sustentar juridicamente e garantir tal estrutura objetivamente estabelecida pela divisão do 

trabalho, chegando por isso a obter certos apoios de alguns grupos por eventuais e relativos 

benefícios concedidos.395 

 No entanto, não é todo trabalho que gera e é gerado pela propriedade privada, e sim o 

trabalho estranhado. Este é a forma que a categoria trabalho assume no sistema capitalista. O 

trabalho, categoria ontológica do ser social, faz do homem um ser genérico, um ser em 
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perfeita relação com a natureza, com o meio em que vive. O trabalho estranhado quebra esta 

relação, e faz do trabalho, ao invés de vida, “meio” de vida, altera a própria essência das 

pessoas, baseada no trabalho emancipado, livre. Faz do trabalho uma atividade “estranha” às 

pessoas. 

 Marx distingue quatro manifestações do trabalho estranhado396: a) o estranhamento do 

trabalhador em relação ao produto do seu trabalho: aquilo que ele produz não pertence a ele, 

criando uma relação inversa na qual quanto mais o trabalhador produz menos ele consome, 

quanto mais valores cria mais desvalorizado fica o trabalhador etc.; b) o estranhamento do 

trabalhador em relação ao ato de produção: há uma exteriorização da atividade do trabalho, da 

própria produção. Ela passa a ser externa ao trabalhador, não pertence ao seu ser, ele se nega 

em sua própria atividade – nota-se muito claramente tal fenômeno nas linhas de produção, 

quando os trabalhadores não sabem nem ao certo qual a função da sua própria atividade, e 

muito menos as dos seus colegas; c) estranhamento do ser genérico do homem: faz da sua 

atividade vital apenas um meio para a sua existência; e, por fim, em consequência das 

anteriores, d) o estranhamento do homem pelo próprio homem: quando o homem está à frente 

de si próprio ele não se reconhece, está ali um outro homem, o que é produto da relação do 

homem com o seu trabalho. Ele passa a não ter mais identidade consigo mesmo. Tais 

manifestações refletem, no entanto, um mesmo fenômeno. 

   Importante diferenciar os conceitos de alienação (Entäusserung) e estranhamento 

(Entfremdung). Sendo muitas vezes entendidos como sinônimos, algumas edições das obras 

de Marx e Engels – como as aqui utilizadas - passaram a trazer uma diferenciação conceitual 

entre os termos.   

 
Entäusserung significa remeter para fora, extrusar, passar de um estado a 
outro qualitativamente distinto. Significa, igualmente, despojamento, 
realização de uma ação de transferência, carregando, consigo, portanto, o 
sentido da exteriorização ( (...) transposição de um estágio a outro de esferas 

                                                 
396 MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2006. P. 82. 
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da existência), momento de objetivação humana no trabalho, por meio de 
um produto resultante de sua criação. Entäusserung, ao contrário, é objeção 
socioeconômica à realização humana, na medida em que veio, 
historicamente, determinar o conteúdo do conjunto das exteriorizações, ou 
seja, o próprio conjunto da nossa socialidade – através da apropriação do 
trabalho, assim como da determinação dessa apropriação pelo advento da 
propriedade privada.397 
 
 

 Ranieri coloca que, no capitalismo, os dois termos estão identificados com as formas 

de apropriação do excedente do trabalho e, consequentemente, com a desigualdade social, que 

aparece também nas manifestações tanto materiais quanto espirituais do ser humano.398  

 Com o estranhamento, o trabalho como um todo deixa de ser do homem que o realiza. 

No entanto, o trabalho, ao não pertencer ao trabalhador, tem que pertencer a alguém, e este 

alguém é justamente o detentor dos meios de produção, o capitalista. Desta forma, Marx diz 

que a relação do trabalhador com o trabalho engendra a relação do capitalista com o trabalho. 

O estranhamento do trabalhador é o desenvolvimento do capitalista, pois quanto mais aquele é 

explorado mais este é beneficiado. 

 
Através do trabalho o homem engendra a relação para a qual outros homens 
estão para a produção e o seu produto, e a relação que ele está para com 
estes outros homens. Enfim, ele engendra o domínio de quem não produz 
sobre a produção e sobre o produto. Ao estranhar de si a sua própria 
atividade, ele apropria para o estranho a atividade não própria deste.399 
 
 

Assim, há uma relação recíproca entre o trabalho estranhado e a propriedade privada. 

A propriedade privada é o resultado, a consequência necessária do trabalho estranhado. Da 

mesma forma que a propriedade aparece como fundamento, como razão do trabalho 

estranhado – a partir da divisão do trabalho – ela é antes uma consequência do mesmo. Marx 

coloca tal relação como um “mistério” da propriedade privada, pois ela é, por um lado, o 

                                                 
397 RANIERI, Jesus. Apud MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. P. 16. 
398 Idem. P. 15. 
399 MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. P. 86. 
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produto do trabalho exteriorizado e, em segundo lugar, é o meio através do qual o trabalho se 

exterioriza, a realização desta exteriorização.400 

Temos, portanto, uma intrínseca relação entre a divisão social do trabalho, o trabalho 

estranhado e a propriedade privada, relação esta recíproca entre tais elementos, e que se deve 

ter em mente para uma teoria – e uma prática – da emancipação humana. 

No campo brasileiro, tal relação é bastante explícita. O sistema fundiário baseado no 

latifúndio exclui a maioria da população do acesso à terra, restando apenas o trabalho 

assalariado como opção de renda. Como se não bastassem os péssimos salários e as péssimas 

condições de trabalho, o desenvolvimento do agronegócio, baseado na mecanização da 

produção, vem diminuindo cada vez mais os postos de trabalho, aumentando o desemprego e 

o êxodo para as cidades. 

Bernardo Mançano Fernandes afirma que à medida que o capitalismo se desenvolve 

no campo, tende a se apropriar de todos os setores de produção, expropriando os 

trabalhadores de seus instrumentos e recursos. Desta forma, o capital apropria-se do trabalho 

livre para a sua reprodução. 

 
Desenvolve-se uma relação social , em que, de um lado, o capitalista compra 
a força de trabalho, pois esta é fundamental para a reprodução ampliada do 
capital, e, do outro, o trabalhador vende a força de trabalho, pois isto é 
fundamental para a sua sobrevivência. Cria-se assim a propriedade 
capitalista e o trabalho assalariado. Cria, de um lado, os exploradores, e do 
outro os explorados, produz fartura e fome. Esta é o caráter inerente da 
contradição do desenvolvimento capitalista.401 

 

É nessa lógica do trabalho estranhado que o sistema proprietário se desenvolve. Os 

trabalhadores rurais não têm acesso às mínimas condições de cidadania, sem qualquer 

formação educacional, e se perpetua essa lógica excludente como “normal”, como algo dado, 

posto, sem chance de mudança.  

                                                 
400 MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. P. 88. 
401 FERNANDES, Bernardo Mançano. MST: formação e territorialização. P. 30-31. 
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3.2. A Centralidade do Trabalho: crise do trabalho estranhado. 

 

 Neste contexto, torna-se ainda mais importante o debate sobre a centralidade do 

trabalho. Referiu-se, no início deste ponto, às transformações ocorridas no mundo produtivo, 

que trouxeram conseqüências tais ao mundo do trabalho ao ponto de alguns autores 

defenderem que o trabalho perdeu seu posto de categoria central do ser humano e da 

sociedade. 402 

 Em meados do século passado, vivia-se, em alguns países, o advento do Estado Social, 

com a forte intervenção do Estado nas diversas esferas sociais, o pleno emprego nos setores 

produtivos, alguns autores chegando-se a afirmar que foi a fase mais exitosa do capitalismo. 

 No entanto, os direitos sociais passaram a se colocar como um entrave à acumulação 

do capital. Quando o Estado Social entra em crise, com as altas inflações da década de 1970, 

o neoliberalismo emerge com o objetivo de garantir o desenvolvimento do sistema capitalista. 

Esta nova fase trouxe a crise do Estado-Nação, com o advento das megacorporações 

“multinacionais”, a mundialização dos mercados – e da produção. Mantêm-se em curso um 

incessante desenvolvimento tecnológico, que diminui cada vez mais os postos de trabalho, e a 

especulação financeira tenta libertar o capitalismo do intervencionismo estatal. Tais mudanças 

causaram profundas transformações no mundo do trabalho, uma reestruturação produtiva do 

capital.403  

A disputa pelos mercados faz as empresas diminuírem cada vez mais os custos de 

produção. As grandes corporações levaram seus campos industriais para os países do terceiro 

mundo, com menores salários e menos, ou nenhum, direitos trabalhistas. Tal movimento, 

além de causar desemprego nos países de origem das empresas, precariza – e torna , cada vez 

                                                 
402 Neste sentido: André Gorz, Clauss Offe, Robert Kurz e Jürgen Habermas. 
403 ANTUNES, Ricardo; ALVES, Giovanni. As mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do 
capital. P. 02. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v25n87/21460.pdf. Acesso em 16/07/2008. 
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mais, estranha às relações de trabalho nos países pobres. Há também uma pressão 

internacional pela flexibilização das legislações trabalhistas, em busca de uma total 

desregulamentação de tais relações. 

 A precarização das relações de trabalho abarca diversos fatores. Tem-se a proliferação 

de contratos atípicos, temporários - visando burlar a legislação trabalhista, a instituição da 

maleabilidade de funções dos funcionários, o fenômeno da terceirização, além do aumento do 

desemprego e o conseqüente aumento da informalidade. O desemprego estrutural e o 

desenvolvimento de novas teorias organizativas também causaram uma crise no sindicalismo, 

crise esta que continua em voga. Tais fatores intensificam os níveis de exploração para 

aqueles que trabalham. 

 

 

 
A alienação/estranhamento é ainda mais intensa nos estratos precarizados 
da força humana de trabalho, que vivenciam as condições mais desprovidas 
de direitos e em condições de instabilidade cotidiana, dada pelo trabalho 
part-time, temporário, e precarizado. Sob a condição da precarização, o 
estranhamento assume a forma ainda mais intensificada e mesmo 
brutalizada, pautada pela perda (quase) completa da dimensão de 
humanidade.404 
 
 

 Autores como André Gorz, Clauss Offe, Robert Kurz e Jürgen Habermas., nomeiam 

esta fase de era “pós-industrial”, na qual vivenciaríamos uma sociedade do “pós-trabalho”. A 

partir dessas mudanças no mundo trabalho – relatadas brevemente neste espaço –, defendem o 

descentramento da categoria “trabalho”. 

 Em seu clássico escrito “Sobre o Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em 

Homem” (1876), Engels coloca a categoria trabalho como o elemento fundante do ser social, 

“condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, 

                                                 
404 ANTUNES, Ricardo; ALVES, Giovanni. Op. Cit. P. 14. 
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podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem.” 405 No texto, o filósofo alemão 

destaca o papel do trabalho no desenvolvimento do ser humano, a partir da articulação da 

cooperação da mão – como o desenvolvimento do polegar – do desenvolvimento dos órgãos 

da linguagem e do cérebro. A partir disto, o homem foi sendo capaz de executar operações 

cada vez mais complexas.  

 Para Georg Lukács, o trabalho ocupa um lugar central para se entender a 

complexidade das relações sociais. O trabalho possui o caráter de mediador homem 

(sociedade) e natureza. Desta forma, o trabalho é o que permite o salto “do ser meramente 

biológico para o ser social.” 406 O trabalho é, para o autor, uma categoria ontológica, 

protoforma do ser social. É o trabalho que permite ao homem responder às necessidades 

básicas de existência. 

 Os que defendem o fim da centralidade do trabalho pecam, principalmente, em dois 

aspectos: primeiramente, confundem trabalho e emprego, “parecendo esquecer que o segundo 

é um construção histórica, enquanto o primeiro é uma condição ineliminável da existência 

humana.” 407 Em segundo lugar, destacamos a alusão ao termo “trabalho” de forma genérica, 

como um todo, sem diferenciar os diversos fenômenos da categoria trabalho. Ao não 

diferenciar o trabalho abstrato do trabalho concreto, por exemplo, têm-se uma análise 

incompleta do mundo do trabalho e suas relações. 

 Sobre tal diferenciação, reproduzimos uma passagem de Marx em O Capital: 

 
Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no 
sentido fisiológico, e, nessa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato, 
cria o valor das mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio de 
força humana de trabalho, sob forma especial, para um determinado fim, e, 
nessa qualidade de trabalho útil e concreto produz valores de uso (...) De 
um lado, tem-se o caráter útil do trabalho, relação de intercâmbio entre os 

                                                 
405 ENGELS. Friedrich. Sobre o Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. IN: 
ANTUNES, Ricardo (org.). A Dialética do Trabalho – Escritos de Marx e Engels. São Paulo: Expressão Popular, 
2004. P. 13. 
406 ORGANISTA. José Henrique Carvalho. O Debate Sobre a Centralidade do Trabalho. São Paulo: 
Expressão Popular, 2006. P. 127. 
407 Idem. P. 10. 
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homens e a natureza, condição para a produção de coisas socialmente úteis 
e necessárias. É o momento em que se efetiva o trabalho concreto, o 
trabalho em sua dimensão qualitativa. Deixando de lado, o caráter útil do 
trabalho, sua dimensão concreta, resta-lhe apenas ser dispêndio de força 
humana produtiva, física ou intelectual, socialmente determinada. Aqui 
aflora a sua dimensão abstrata, onde desvanecem-se ... as diferentes formas 
de trabalho concreto e onde elas não mais se distinguem umas das outras, 
mas reduzem-se, todas, a uma espécie de trabalho, o trabalho humano 
abstrato.408  
 
 

Só se pode pensar numa sociedade emancipada quando o trabalho concreto deixar de 

ser subordinado ao trabalho abstrato. Desta forma, reconhece-se que há uma crise no mundo 

do trabalho. Mas esta crise atinge o trabalho em sua dimensão abstrata, que assume a forma 

de trabalho estranhado.  Ricardo Antunes diz ser possível conceber a eliminação do trabalho 

abstrato, mas não do concreto, pois este é a protoforma do ser social.409 A possibilidade de 

superação do trabalho abstrato não implica o fim do trabalho concreto, produtor de valor de 

uso. 

 O trabalho concreto faz parte da ontologia do ser social, é uma categoria constituinte e 

constituidora de modos de agir, sentir e pensar. As pessoas se sentem úteis, parte da 

sociedade, a partir do seu trabalho. O desafio é libertá-las do trabalho estranhado, para que o 

trabalho possa se desenvolver verdadeiramente como atividade de emancipação do ser 

humano. 

 Tais mudanças no mundo do trabalho também atingem o campo. O desenvolvimento 

do agronegócio trouxe, por exemplo, a mecanização da produção e os defensivos agrícolas, 

diminuindo cada vez mais os postos de trabalho. A decantada “modernização” promove um 

processo cada vez maior de exploração dos trabalhadores rurais, que além de terem longas 

jornadas de trabalho, o fazem com altos níveis de insalubridade. Tais elementos trazem para a 

discussão a necessidade de se lutar para a superação desse modelo, quebrando a lógica do 

trabalho estranhado e criando novas formas de organização no campo.    

                                                 
408 MARX, Karl. Apud. ORGANISTA. José Henrique Carvalho. Op. Cit. P. 159. 
409 ORGANISTA. José Henrique Carvalho. Op. Cit. P. 162. 
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3.3. O papel do MST na definição de novos contornos para o Direito à terra. 

 

 É necessária, para a superação do trabalho abstrato, uma articulação de classe, a 

“classe-que-vive-do-trabalho”, que compreende a totalidade dos assalariados, homens e 

mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho – e que são despossuídos dos meios de 

produção,410 com toda a sua potencialidade anticapitalista. Quando se trata de resistência e 

confronto com o capital, não pode ser outra classe a ocupar o lugar central que não a classe-

que-vive-do-trabalho.411 Só assim será possível uma transformação no sistema produtor de 

mercadorias. Segundo Ricardo Antunes, 

 

 
A revolução de nossos dias é, desse modo, uma revolução no e do trabalho. 
É uma revolução no trabalho na medida em que deve necessariamente 
abolir o trabalho abstrato, o trabalho assalariado, a condição de sujeito-
mercadoria, e instaurar uma sociedade fundada na auto-atividade humana, 
no trabalho concreto que gera coisas socialmente úteis, no trabalho 
emancipado. Mas é também uma revolução do trabalho, uma vez que 
encontra no amplo leque de indivíduos (homens e mulheres) que 
compreendem a classe trabalhadora, o sujeito coletivo capaz de impulsionar 
ações dotadas de um sentido emancipador.412 
 
 

 Para Carmela Panini, os instrumentos jurídico-agrários se constituem em permanentes 

engodos e têm a função de consolidar a estrutura agrária vigente. Por isso, a reforma agrária 

só poderá ser levada a efeito pela articulação entre camponeses e grupos sociais afins. Tanto a 

democratização das forças produtivas e das relações sociais de produção, bem como o alcance 

da plena cidadania dependerão, sem dúvida, do grau de articulação e da capacidade de 

resistência desses artífices da reforma. 413 

                                                 
410 ANTUNES, Ricardo; ALVES, Giovanni. Op. Cit. P. 02. 
411 ORGANISTA. José Henrique Carvalho. Op. Cit. P. 164. 
412 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho. Campinas: Cortez, 1999. P. 96. 
413 PANINI, Carmela. Op. Cit. P. 19. 
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A partir da bandeira da reforma agrária, o MST contesta a estrutura fundiária nacional, 

o modelo econômico que valoriza o agronegócio e exclui os trabalhadores do campo do 

acesso aos meios de produção, e propõe novas relações de trabalho na produção nos 

assentamentos. Em seus discursos e documentos, expõem o entendimento de que não há como 

desenvolver um modelo de produção alternativo e emancipador enquanto se viver sob o 

domínio do capital. 

 A propriedade da terra abarca todo um complexo de relações sociais. Segundo 

Bernardo Mançano Fernandes, no capitalismo ela significa um processo que envolve trocas, 

mediações, contradições, articulações, conflitos, movimento, transformação, e sua 

apropriação, controle e particularmente sua concentração por uma determinada classe, pode e 

quase sempre significa o domínio político-econômico de um determinado lugar, região, país 

etc.414 Para construir novas formas de apropriação da terra, é necessário construir uma nova 

lógica nas relações sociais, hoje regidas pelo modelo proprietário.  

  A partir da luta pela reforma agrária, há a contestação de um modelo. Segundo Jaime 

Amorim, o problema não está apenas na questão da reforma agrária, mas no modelo agrícola 

adotado após a 2ª guerra mundial, que eles chamavam de revolução verde.  

 
Esse modelo tem que ser contestado, o modelo da agricultura 
agroexportadora, construindo um novo modelo, que é o modelo da soberania 
alimentar no mundo, cada país vai produzir a partir das suas necessidades, 
do seu potencial, e isso vai se trabalhar a partir dos potenciais que se tem e 
das necessidades do mundo. Essa política tem que ser alterada. Da mesma 
forma construir um modelo de desenvolvimento da agricultura menos 
perverso, do ponto de vista da concentração de riquezas, da concentração da 
terra, da concentração de renda, e também menos perversa para os 
trabalhadores que produzem na agricultura.415 
 
 

A construção desse novo modelo tem que se dar com o desenvolvimento de novas 

formas de relações sociais nos assentamentos. Nos dizeres de Fernandes, a luta pela reforma 

agrária não passa apenas pela distribuição de terras,  
                                                 
414 FERNANDES, Bernardo Mançano. MST: formação e territorialização. P. 29. 
415 AMORIM, Jaime. Op. Cit. 
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vai em direção da construção de novas formas de organização social que 
possibilitem a (re)conquista da terra de trabalho – a propriedade familiar. 
Vai em direção à (re)construção da propriedade coletiva dos meios de 
produção, e, mais importante ainda, vai em direção à construção de novas 
experiências realizadas cotidianamente pelos trabalhadores rurais no 
movimento de luta pela terra.416 
 
     

O processo político de emancipação dos trabalhadores rurais proposto pelo MST, 

inicia-se com as ocupações de terras, e continua a ser desenvolvido após a conquista da terra. 

A partir dos assentamentos, deve-se construir novas referências produtivas, que se oponham 

ao agronegócio, que se oponham frontalmente ao projeto capitalista.417 Essa nova matriz 

produtiva baseia-se na cooperação agrícola, que propõe novos métodos e novas formas de 

organização da produção entre os assentados. A cooperação agrícola traduz um ato político, 

uma forma de organização da produção baseada em princípios que vão de encontro ao 

individualismo proprietário. 

 Na cooperação agrícola, há uma divisão do trabalho entre os membros do 

assentamento – divisão esta totalmente diversa da divisão social do trabalho – no sentido da 

especialização dos trabalhadores nos diversos setores da produção. Cada assentado 

cooperativado assume uma função, e os lucros obtidos são partilhados igualmente entre todos. 

O trabalho concreto é valorizado e desenvolvido em sua essência, e tais pessoas passam a 

viver do fruto do seu trabalho, construído coletivamente, desde a sua concepção até a sua 

execução. A matriz tecnológica do agronegócio, baseada na monocultura, nos transgênicos e 

na utilização de agrotóxicos em larga escala, é substituída pela agroecologia, que valoriza a 

policultura, a produção de alimentos saudáveis para o mercado interno e a preservação da 

natureza. 

Como visto anteriormente, a partir da divisão social do trabalho o modo capitalista de 

produção se desenvolve, com o estranhamento do trabalho e a propriedade privada. Para 

                                                 
416 FERNANDES, Bernardo Mançano. MST: formação e territorialização. P. 53. 
417 BOGO, Ademar. 25 anos de MST. Brasil de Fato. Ano 6. N° 307.  São Paulo, 15 jan. 2009. P. 04. 
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superar este sistema é necessário quebrar essa relação, com a extinção do trabalho abstrato – 

exercido sob o domínio do capital – e a superação também a propriedade individual. Com a 

cooperação, o assentamento é organizado de forma coletiva, sem lotes individuais. Mesmo 

que legalmente cada família seja proprietária de um lote, na organização da cooperativa todos 

os lotes são agrupados e explorados de acordo com as necessidades da produção.  

O MST se coloca como um exemplo da possibilidade da ação coletiva classista na 

superação do trabalho estranhado. Ao contestar a concentração da propriedade privada rural e 

desenvolver modelos de produção baseados na cooperação entre os membros dos 

assentamentos, o movimento se propõe a dar início ao processo de quebra da relação entre a 

propriedade privada e o trabalho estranhado, e dar um importante passo na emancipação dos 

trabalhadores rurais do país. 

Trabalha-se na perspectiva da construção de uma nova forma de organização coletiva, 

que se contrapõe ao sistema capitalista, que se contrapõe ao agronegócio. Nos dizeres de 

Jaime Amorim, com a construção das contradições dentro do capitalismo, constrói-se uma 

nova consciência.418 E essa nova consciência é estabelecida com o trabalho emancipado, 

concreto, o trabalho que traz dignidade a famílias que passavam necessidades nas beiras das 

estradas. É neste sentido que Bruno Comparato afirma que  

 
Quando um grupo de sem-terra pressiona o governo para que os 
assentamentos sejam realizados e as verbas liberadas, não está pedindo um 
favor, mas exigindo um direito. E não se trata de um direito qualquer, mas 
do direito fundamental ao trabalho, declarado no art. 6º do Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos e Sociais, aprovado pelas Nações 
Unidas em 1966 e devidamente ratificado pelo Brasil.419 
 
 

 No plano estrutural da luta dos sem-terra, deve estar, pois, o direito de trabalhar, o 

direito de construir a sua dignidade, num país no qual os trabalhadores rurais são cada vez 

mais excluídos do processo produtivo, com o avanço do agronegócio. Com a forma de 

                                                 
418 AMORIM, Jaime. Op. Cit. 
419 COMPARATO, Bruno Konder. Op. Cit. P. 141. 
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organização cooperativada, o MST pode pautar a sua luta não pela propriedade, mas pelo 

trabalho. O direito à terra, baseado tradicionalmente no direito de ser proprietário, muda de 

sentido, baseado no direito de trabalho, no direito de ter acesso aos meios de produção. 

 O caráter central da luta do movimento é a luta contra capital. Bernardo Mançano 

Fernandes pontua que não há saída para os problemas da questão agrária. O seu limite é a sua 

superação, e isso é impossível no capitalismo. Lutar para superá-la é lutar contra o capital. 

Justificando as várias estratégias de luta do MST, afirma ainda Fernandes que “lutar contra o 

capital não significa nenhuma transformação estrutural de imediato, significa resistir contra a 

expropriação, lutando por mudanças conjunturais que acompanhem e diminuam a 

intensificação das desigualdades.” 420  

O MST se propõe a promover essa luta cotidianamente, desde os acampamentos até as 

cooperativas dos assentados, Na tentativa de provocar diversas fissuras no sistema 

proprietário. As relações patrimonialistas serão superadas na medida em que o sistema que as 

sustenta também o seja. A construção de um novo modelo, baseado no trabalho concreto 

emancipado, em detrimento da propriedade, do trabalho estranhado, constitui um importante 

passo nessa transformação.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
420 FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão Agrária, pesquisa e MST. P. 25-36. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A problemática inicial desta pesquisa era uma análise das insuficiências do princípio 

da função social da propriedade para resolver o problema agrário brasileiro. Um estudo dos 

motivos de sua não aplicação, e a relação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) com o princípio. 

 Apesar de no Brasil haver mais de 70 movimentos e organizações que lutam pela 

reforma agrária no país, segundo dados da CPMI da Terra, a escolha pelo MST se deu pelo 

fato de o movimento ser o maior e mais representativo, tendo uma maior relevância entre os 

demais movimentos; e pela sua formulação política, que abarca além do acesso à terra uma 

série de outras reivindicações. Em decorrência deste fato, muitos opositores acusam o MST de 

não quererem a reforma agrária, mas sim a “revolução socialista”, não tendo, pois, 

legitimidade para ser um interlocutor no debate da questão agrária. 
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 Para uma análise estrutural da conjuntura agrária brasileira, foi necessário estudar as 

mudanças no processo produtivo no campo, desencadeadas a partir da década de 1970, 

processo que José Graziano da Silva chamou “modernização dolorosa”. Constatou-se um 

modelo de produção baseado no latifúndio, na monocultura para exportação e na degradação 

do meio-ambiente, além de uma crescente mecanização, causando cada vez mais desemprego 

no campo. Grandes empresas transnacionais detêm o controle da agricultura em nível 

mundial. Tal modelo, denominado hoje de agronegócio, tem todo apoio dos governos, e poder 

político e econômico suficiente para emperrar qualquer proposta de reforma agrária. 

 Neste contexto, a chamada reforma agrária clássica, baseada na distribuição de terras, 

não se mostra mais suficiente para resolver os problemas sociais do meio rural. É necessário 

prover estrutura para os assentamentos, crédito, educação, enfim, dar condições de os 

assentamentos se tornarem auto-sustentáveis. Esta é, inclusive, uma das grandes falhas dos 

governos nos programas de reforma agrária. 

 O programa de reforma agrária do MST prevê, além da estrutura para os 

assentamentos, transformações mais profundas no modelo agrícola, um outro modelo de 

desenvolvimento, mais includente, uma outra matriz produtiva, baseada na agroecologia e na 

cooperação agrícola. Tal modelo é incompatível com o agronegócio, uma vez que as grandes 

empresas avançam sobre as pequenas e médias propriedades, e sua produção baseia-se no uso 

intensivo de defensivos agrícolas e transgênicos.  

Deste modo, a luta por reforma agrária do MST hoje é inseparável da luta pela 

superação do agronegócio, da construção de um novo projeto de desenvolvimento para o 

campo e para o país. 

Quando se passou à análise do papel do princípio da função social da propriedade 

nesse processo, chegou-se à problemática da sua não aplicação pelos tribunais.  A 

Constituição Federal de 1988, além de incluir o princípio no rol dos direitos e garantias 
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fundamentais, estipulou parâmetros claros de sua aplicação no tocante ao imóvel rural, no art. 

186. No entanto, os ruralistas conseguiram incluir no texto constitucional o inciso II do art. 

185, que impede a desapropriação de imóveis produtivos. Este dispositivo representou uma 

contradição normativa, na medida em que o art. 186 dispõe de outros elementos além da 

produtividade para auferir se uma propriedade cumpre ou não a sua função social. Além 

disso, os índices de produtividade datam da década de 1970, estando defasados em relação ao 

atual estágio de desenvolvimento da agricultura. 

O judiciário vem se apegando apenas à produtividade para avaliar o cumprimento da 

função social dos imóveis rurais, que reduz o alcance da norma e contradiz o próprio texto 

constitucional. Com efeito, liminares de despejo chegam a ser expedidas sem sequer  a 

avaliação da produtividade.  

A função social apresenta então essas limitações práticas para a sua aplicação, 

decorrentes de uma interpretação conservadora e classista do texto constitucional. Marcelo 

Neves vai chamar este tipo de situação de legislação simbólica, ou seja, a norma foi editada 

para dar legitimidade ao ordenamento jurídico mediante os conflitos sociais. Esse tipo de 

normatização funciona como álibi do sistema, ou representa uma determinada conjuntura na 

época de sua elaboração, não tendo condições práticas para ser efetivada. O ordenamento 

prevê a funcionalização da propriedade, mas não a opera no plano fático. 

A função social representa um importante avanço na concepção da propriedade. O 

sistema proprietário burguês, baseado na propriedade absoluta, imutável, sofre um abalo, e 

novos elementos passam a ser considerados para legitimação do domínio. A propriedade 

passa a ser compreendida como uma relação complexa, que enseja direitos e deveres mútuos 

do proprietário e dos não-proprietários. A abstração da relação proprietária dá lugar à 

concretude dos seus efeitos nas relações sociais. 
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O sistema proprietário assume novos contornos, mas não é superado. A propriedade 

individual dos meios de produção constituiu a base de todo um sistema político, econômico e 

jurídico. Diversas esferas da vida social são regidas pelo patrimonialismo, em decorrência de 

toda uma construção histórica baseada neste sistema. A cultura proprietária é fortemente 

consolidada na subjetividade moderna, demandando um longo processo para a sua 

desconstrução. 

A função social não se mostra suficiente para este desiderato. A relação proprietária 

assume novas formas, mas continua a existir. A cultura patrimonialista continua hegemônica 

nas diversas esferas da sociedade, do judiciário aos próprios camponeses. 

Na medida em que o MST se propõe a construir um outro modelo de produção e de 

sociedade, mostra-se necessário quebrar com essa lógica da propriedade individual. A disputa 

em torno da efetivação da função social deve se situar, assim, no âmbito estratégico. Com 

efeito, é com as ocupações de terras que não cumprem a função social que o movimento 

obtêm a conquista dos assentamentos rurais, proporcionando oportunidades para milhares de 

famílias. Para a implementação do programa de reforma agrária que propõem, é necessário ir 

além desta disputa. É preciso superar a cultura proprietária para se construir um novo modelo 

de relação das pessoas com os bens de produção, com a terra. 

A teoria marxiana de estrutura e superestrutura, aliada ao conceito de Bloco Histórico 

de Antônio Gramsci, ajudaram a compreender a importância das diversas formas de luta para 

a superação do modelo proprietário. A disputa em torno da função social se mostra, desta 

forma, apesar de insuficiente, de suma importância. Mesmo que não quebre a relação 

proprietária como um todo, ela causa fissuras que, aliadas a outros elementos, podem trazer 

importantes transformações. De certa forma, os avanços obtidos mediante as ocupações de 

terras mostram que é possível conquistar a terra mediante a ação coletiva. A cultura da 
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propriedade absoluta sofre um abalo quando um latifúndio é desapropriado para reforma 

agrária.       

 Nessa relação dialética dentro do Bloco Histórico, é necessário aliar a disputa 

superestrutural à disputa estrutural, atingindo os alicerces do sistema proprietário. Essa 

disputa se processa a partir da construção de uma nova matriz produtiva que se oponha ao 

agronegócio. Um dos caminhos apontados nesta pesquisa é a superação do trabalho 

estranhado no processo produtivo nos assentamentos. A construção de novas formas de 

trabalho, baseadas na cooperação agrícola e na propriedade coletiva, quebra a relação da 

propriedade privada e do trabalho estranhado, e possibilita importantes mudanças estruturais 

nas relações no campo. 

 A ação política do MST tem a potencialidade de aliar, assim, a luta por reforma 

agrária e a luta pela construção de um outro modelo de sociedade. Ao atuar nas esferas 

culturais, ideológicas, econômicas e políticas, o movimento torna-se um importante agente de 

transformação da sociedade. 

 A reivindicação por terra deixa de ter como pano de fundo a propriedade individual, e 

o trabalho concreto, elemento central do ser social, passa a fundamentar o direito à terra. A 

relação das pessoas com os bens de produção passa a se basear no trabalho, não mais na 

propriedade. Com este processo, pode-se vislumbrar mudanças significativas para a superação 

do modelo proprietário, e a construção de um modo de produção mais justo, includente. 

 A questão agrária brasileira suscita debates nas diversas esferas do conhecimento. 

Buscou-se aqui dar uma pequena contribuição jurídica e política para tal problemática, 

realizando de alguma forma o papel da universidade pública e da ciência, qual seja a 

construção do conhecimento para a melhoria de vida da sociedade.  
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