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Introdução. 
 

A Constituição Federal de 1988 representa, sob muitos aspectos, algumas 

conquistas das lutas sociais travadas pelo e no final da ditadura civil-militar de 1964. No 

campo, as lutas sociais, retomadas no final da década de 1970 – que culminaram, em 1984, 

na constituição do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST – foram capazes 

de garantir alguns dispositivos constitucionais pró-reforma agrária. Entre eles, a previsão 

da função social da propriedade que, a partir de 1988, ao lado da capacidade organizativa 

dos movimentos de luta pela terra, deu novo ânimo às lutas pela reforma agrária no Brasil, 

uma vez que passou fundamentar uma compreensão de que, aquelas áreas cuja utilização 

produtiva estivessem em desacordo com sua necessária função social encontravam-se 

“vazias”, podendo, assim, ser ocupadas, desde que a ocupação conferisse utilidade social 

ao território.  

O movimento de ocupações de terras, promovido principalmente, mas não 

exclusivamente, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, de áreas 

públicas devolutas e de áreas privadas que não cumpriam função social passou a ser o 

principal instrumento de luta pela arrecadação de terras para a reforma agrária.  

Disto também decorreu uma disputa política e ideológica em torno das noções de 

“ocupação” e “invasão”. Enquanto o primeiro passou a representar a possibilidade de 

conferir ao território a utilidade social, nos termos previstos pelo dispositivo da função 

social da Constituição Federal de 1988, o segundo remetia ao crime de esbulho 

possessório, previsto pelo Código Pena Brasileiro. Lado a lado, também passou a se dar 

uma disputa político-jurídica, já que estes conceitos, dependendo do lado de que se parte, 

situam a luta pela terra entre o legítimo e o ilegítimo, o legal e o ilegal.   

Porém, se por um lado, o dispositivo da função social pode animar a lutar, junto das 

condições histórico-políticas que culminaram na formulação do próprio instrumento 

jurídico, por outro lado, nos mandados de reintegração de posse concedidos pela Justiça 

contra a de ocupação dos territórios, a análise da função social da propriedade permaneceu 
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– e permanece, salvo casos excepcionais - excluída, como se posse e propriedade fossem 

independentes. E com o passar dos anos, este mecanismo se tornou cada vez mais difícil de 

ser acionado, o que coincide com num momento histórico em que o padrão de reprodução 

e expansão do capital passou a lançar mão de formas altamente destrutivas dos recursos 

ecológicos e humanos, ou seja, quando o capital já não pode mais garantir que os direitos e 

as conquistas das classes trabalhadoras - em os quais o dispositivo pró-reforma agrária da 

função social – construídas em um período de ascensão do movimento de massas, 

pudessem se efetivar. 

Neste trabalho buscamos refletir como a processualidade dinâmica do capital sob 

condições de crise estrutural converte o dispositivo da função social da propriedade em 

instrumento cada vez mais importante no interior da ordem do capital, em razão de seu 

conteúdo reformador – em sentido positivo, de alargamento de direitos sociais -, e, por 

isso, exige, pelo lado do capital, seu desmantelamento e anulação e, por outro lado, pelo 

lado do trabalho, a intensificação de formas de luta direta pela manutenção e ampliação 

dos direitos sociais conquistados no momento de ascensão das lutas populares.  

 
O dispositivo constitucional da função social da propriedade. 
 
 Robério Nunes dos Anjos Filho, procurador da República e Procurador Regional 

dos Direitos do Cidadão, diz que a ideia de função social da propriedade emerge no século 

passado como uma posição intermediária entre o absolutismo da propriedade liberal e sua 

negativa. Em seu desenvolvimento, a ideia assumiu, desde contornos positivistas, com 

Auguste Comte, até inspiração da doutrina social da Igreja. (Filho, 2005, p. 4). Mais 

recentemente, a ideia de função social é tomada a partir da noção de que a propriedade 

privada, mobiliária ou imobiliária, urbana ou rural, só se legitima se for utilizada em favor 

das pessoas. (Idem). Uma contradição, é certo. Mas que pode ser conciliada enquanto a 

expansão do capital não se deparou com seus limites absolutos, como veremos mais 

adiante.  

 O jurista lembra que a constitucionalização da função social da propriedade se 

originou com a Constituição do México, de 1917; também a Alemanha (Constituição de 

Weimar), de 1919. Para este autor, a doutrina da função social está diretamente relacionada 

às Constituições do walfare state, “...que consagram o bem-estar social” (Filho, 2005, p. 6). 

No entanto, não é o que diz a experiência mexicana, cuja Constituição de 1917 é produto 

da revolução camponesa de 1910, que instaura modificações importantes nas relações de 

propriedade.   
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 De todo modo, diz o jurista: 

 
A função social, hodiernamente, cumpre o papel de elemento inibidor e 
repressor das distorções jurídicas originárias da degenerada e ilegítima 
utilização da propriedade. Trata-se de um agrupamento sistematizado de 
regras constitucionais que objetiva manter ou repor a propriedade na sua 
destinação normal, de forma que a mesma seja benéfica e útil a todos, e 
não apenas ao proprietário (Filho, 2005, p. 6). 

 
 Assim, a função social instaura um princípio que busca garantir que a propriedade 

privada esteja voltada em alguma medida para o atendimento de necessidades do conjunto 

da sociedade, buscando criar por dentro da ordem burguesa uma conciliação da 

contradição entre a garantia do direito à propriedade privada e a garantia da realização do 

“interesse social”. 

 No Brasil, a desapropriação por interesse social foi prevista pela Constituição de 

1946, mas a função social aparece pela primeira vez na Constituição Federal de 1967, sob 

o regime militar, o que se deu novamente em 1969. Mas foi na Constituição de 1988, sob o 

influxo das lutas sociais e populares, que o dispositivo constitucional ganhou fôlego.      

Das intensas disputas em torno da formação da Assembleia Nacional Constituinte, 

instalada em fevereiro de 1987 e, depois, em seu interior, pelos conteúdos da Carta 

Magna1, promulgada em 1988, que tratariam da questão agrária resultou, no seu art. 5°, 

que trazem os direitos e garantias fundamentais, o direito de propriedade privada, desde 

que atenda sua função social. Mais adiante, o art. 170, que diz que “a ordem econômica 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna conforme ditames da justiça social...”. Entre os princípios a serem 

observados estão a propriedade privada e a função social da propriedade. (BRASIL, 1988, 

s/p).  

Entre as inovações da Constituição Federal de 1988, Robério Nunes Filho afirma 

que está a definição da função social da propriedade privada urbana. O parágrafo 2° do 

artigo 182, diz que “A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais da ordenação da cidade expressas no plano diretor” (Constituição 

Federal da República citada por Filho, 2005, p. 9). O parágrafo quarto do mesmo artigo, 

“...permite ao Município impor ‘sanções’ ao uso degenerado da propriedade urbana, 

podendo atingir o ápice com a desapropriação” (Idem). O art. 183 prevê, pois, o famoso 

“usucapião”, ou o domínio da propriedade, àqueles que possuírem como área urbana até 
                                                        
1 Não cabe aqui retomar a discussão sobre os interesses políticos, as classes, frações de classe e suas 
representações políticas que disputaram o processo do qual a Constituição Federal de 1988 é resultado.  
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duzentos e cinquenta metros quadrados, para moradia, por cinco anos ininterruptamente e 

sem oposição. E o autor completa: “Importante salientar, assim, que o proprietário do 

imóvel urbano está sempre adstrito a uma obrigação de fazer para que o seu direito de 

propriedade cumpra a função social que lhe é destinada, consubstanciada na utilização 

conforme o plano diretor” (Filho, 2005, p. 10). 

No caso da propriedade rural, o capítulo III, “Da Política Agrícola e Fundiária e da 

Reforma Agrária”, composto por 8 artigos (do art. 184 ao art. 191), tratam a função social 

e a possibilidade de destinação da área para fins de reforma agrária. Os artigos 184 186 

que, respectivamente, tratam da competência e motivo para a desapropriação de terras para 

fins de reforma agrária e do conceito de função social.   

Segundo o artigo 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 (BRASIL, 1988, s/p).. 

 
 Já o artigo 186, diz: 

 
A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação 
do meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores (Idem). 

 
 Apesar disto, Robério Filho afirma que “a função social da propriedade é um 

conceito jurídico indeterminado”, ou seja, seus conteúdos são “em larga medida incertos”. 

(Filho, 2005, p. 13). Como ele, Delze Laureano, diz que, como todo dispositivo legal, a 

função social está sujeita a “ruídos” na interpretação. Assim, em sua aplicação, questões 

como a aferição do aproveitamento racional e adequado ou questões ambientais e 

características geográficas sempre produzem discussões que, no mais das vezes, 

beneficiam os proprietários. Segundo ela, uma dificuldade decisiva na interpretação do 

artigo 186 diz respeito ao cumprimento das disposições sobre as relações de trabalho. A 

exigência não é apenas para que se cumpra a legislação trabalhista, mas estende-se para 

todos os tipos de contrato de trabalho, como a parceria, arrendamento, entre outros. No 
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entanto, a flexibilização do trabalho, como as terceirizações e quarteirizações impõe 

dificuldades para que este dispositivo seja atendido. (Laureano, 2007, p. 207). 

Mas ainda assim, o dispositivo da função social contribuiu para que, ao longo da 

década de 1990, a luta social pela terra pudesse avançar, tendo alcançado seu auge entre os 

anos de 1997 e 1999, com o maior número de ocupações de terra registrados desde 1988, 

ano da Constituição Federal (em 1999 foram 897 ocupações de terras, das quais 

participaram 118.620 famílias) (Cf. 

http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/luta_pela_terra.htm).  

A partir do ano 2000, houve uma queda do número de ocupações de terras (tendo 

um pico no ano de 2004, com 702 ocupações) e também do número de famílias que 

participaram destas ações (Idem). São muitos os aspectos que concorrem para tanto. Mas 

não é nosso objetivo aqui analisá-los, senão identificar uma processualidade histórico-

social na qual este importante dispositivo que, ao longo da década de 1990, pode, ao lado 

de outros aspectos sociais, políticos e econômicos, animar a luta social pela terra, vem 

sendo atacado pelas classes de proprietários em razão do acirramento da contradição que 

representa diante da consolidação de um padrão de expansão de capital altamente 

destrutivo dos recursos humanos e ecológicos.  

 
A reestruturação produtiva do capital no Brasil e a emergência dos agronegócios. 

 
 Se nos países de capitalismo avançado as transformações das formas de 

acumulação de capital se fizeram sentir já em meados da década de 1970, na periferia do 

sistema, particularmente na América Latina – a exceção do Chile – as políticas neoliberais 

e de “ajuste estrutural” e a reestruturação produtiva do capital passaram a ser 

implementadas a partir da década de 1990. 

 No Brasil, o neoliberalismo se faz perceber já no curto e corrupto governo de 

Collor de Mello. Mas ganhou status de hegemonia durante os oito anos de governo de 

Fernando Henrique Cardoso. Liberação generalizada das atividades econômicas e 

financeiras; desmonte do raquítico Estado de bem-estar social constituído sob a égide do 

capital produtivo; desregulamentação das relações de trabalho, dando lugar as distintas 

formas de precarização (terceirização, subcontratação e flexibilização) que se combinam à 

superexploração da força-de-trabalho; e o deslocamento dos eixos dinâmicos da 

acumulação para as empresas transnacionais, com intensa privatização das empresas 

estatais e formação de ampla hegemonia do capital financeiro. Estes foram os principais 

eixos destas políticas.  
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 O tripé desenvolvimentista, constituído desde os idos de 1950, por Estado/capital 

privado/capital internacional, sofreu um profundo impacto com a reestruturação produtiva 

do capital ou, mais exatamente, das formas de produção e reprodução do capital, chamadas 

“flexíveis” que, ao mesmo tempo, operou, pois, um reposicionamento do lugar do Brasil na 

nova organização mundial do trabalho, que se reestabelece a partir da 

globalização/mundialização/financeirização do capital.  

A estrutura de classes conformada sob a expansão do capital produtivo e do 

desenvolvimentismo, que marca a década de 1950 e, sobretudo, de 1970, foi amplamente 

alterada. A chamada “burguesia nacional”, em suas distintas e complexas frações 

industriais, agrárias, financeiras e a classe trabalhadora, com seu significativo operariado 

industrial, deram lugar, por um lado, a uma burguesia apátrida, em razão da incorporação 

do capital nacional pelo capital transnacional, produtivo e financeiro, atualizando a 

subordinação e a dependência estrutural, por outro lado, o lado do trabalho, 

particularmente sua base urbano-industrial, houve uma perda profunda de postos de 

trabalho, que alterou sua morfologia e, em larga medida, retirou dos trabalhadores o lugar 

onde se constitui sua experiência como classe2. 

                                                        
2 Segundo Ricardo Antunes, em 1980 havia mais de 200 mil metalúrgicos no ABC paulista – principal polo 
industrial do país – e em 2008 esse número era de menos que 100 mil trabalhadores. Em Campinas, em 1989, 
eram cerca de 70 mil metalúrgicos e em 2008, cerca de 40 mil. No mesmo período, os bancários, que 
ocupavam cerca de 800 mil postos de trabalho, foram reduzidos a pouco menos que 400 mil. A indústria de 
transformação que chegou a representar 20% do total de empregos do país na década de 1970, na década de 
1990 era cerca de 13%. (Antunes, 2011, p. 141). E conforme dados de Antunes e Pochmann, entre 1992 e 
2002, a taxa de desemprego subiu de 9,4% para 13,8%; e para os segmentos com maior remuneração, esse 
aumento foi de 2,6% para 3,9%. Entre 1992 e 2003, o total de desempregados pertencentes às famílias de 
baixa renda subiu de 2,7 milhões para 4,8 milhões. Na classe média alta, que apresenta maior escolaridade, o 
desemprego passou de 232 mil para 435 mil pessoas, de 1992 a 2002. Neste ano, 2002, 62% dos 
desempregados pertenciam às famílias de baixa renda, 32% do total dos desempregados integravam as 
famílias de classe média e 5,6%, a classe média alta. (Antunes, Pochmann, 2011, p. 122). E um dado de 
extrema importância é que, no passado, a situação de pobreza estava mais relacionada a parcela da população 
considerada “inativa”, crianças, jovens, pessoas doentes, portadoras de necessidades especiais, entre outras). 
E o acesso ao mercado de trabalho era condição para a superação do limite da pobreza absoluta. Nos anos 
1990, a pobreza regride com mais intensidade nestes segmentos inativos, com queda de 22,7% para os 
inativos com mais de 10 anos de idade e 20,3% para os inativos de até 10 anos de idade. O conjunto da 
população ativa no mercado de trabalho, que depende exclusivamente do trabalho – diferentemente dos 
setores “inativos”, beneficiados pelas políticas sociais oriundas das conquistas da Constituição de 1988 – teve 
comportamento distinto. O desemprego foi de 1,9 milhão (ou 3% da população economicamente ativa) para 
8,9 milhões (ou 9,3% da população economicamente ativa), entre 1989 e 2005, havendo piora nas condições 
e relações de trabalho. Com isso, os inativos passaram de 56,7% para 48% da participação relativa no total da 
população pobre e os ativos, que representavam 43,3% passaram a representar 52% no total da população 
pobre, produzindo modificações na composição da pobreza. E neste mesmo período, entre 1989 e 2005, a 
condição de empregado foi a única que registrou aumento da taxa de pobreza, que cresceu 53,9%. A taxa de 
pobreza entre os empregadores, no mesmo período, caiu 44,6%, entre os que trabalham por conta própria 
caiu 26,7% e entre os sem remuneração caiu 20,7%. Com isso, no período, a composição do total de pobres 
ocupados não remunerados aumentou sua posição relativa, que passou a 54,8%, enquanto empregadores 
registraram queda, ocupando 14,6% e os que trabalham por conta própria, 3%. (Antunes, Pochmann, 2011, p. 
123).   
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 No campo, o processo de modernização da agricultura engendrado desde os idos de 

1950, mas mais fortemente na década de 1970, pelos governos militares, forjou as bases 

técnicas e tecnológicas do capitalismo no campo, sem tocar na estrutura fundiária 

altamente concentrada que a história brasileira. Aliás, o próprio golpe militar de 1964 

arrefeceu as lutas pelas chamadas reformas de base, entre as quais, a reforma agrária, 

cumprindo uma função modernizadora e, ao mesmo tempo, conservadora da ordem social 

estabelecida.  

 Com as transformações recentes do capitalismo brasileiro operadas pela 

reestruturação produtiva, ao lado das opções políticas internas, pode florescer uma 

conjuntura na qual os chamados agronegócios passaram a ocupar papel de destaque.  

Como afirma Guilherme Delgado,  

 
o segundo governo Cardoso [a partir de 1999] iniciou o relançamento do 
agronegócio, senão como política estruturada, com algumas iniciativas 
que no fim convergiram: (1) programa prioritário de investimento em 
infraestrutura territorial com ‘eixos de desenvolvimento’, visando à 
criação de economias externas que incorporassem novos territórios, 
meios de transporte e corredores comerciais ao agronegócio; (2) explícito 
direcionamento do sistema público de pesquisa agropecuária manifesto 
pela reorganização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), a operar em perfeita sincronia com empresas 
multinacionais do agronegócio; (3) regulação frouxa do mercado de 
terras, de sorte a deixar fora do controle público as ‘terras devolutas’, 
mais aquelas que declaradamente não cumprem função social, além de 
boa parte das autodeclaradas produtivas; (4) mudança na política cambial, 
que ao eliminar a sobrevalorização tornaria o agronegócio (associação do 
grande capital com a grande propriedade fundiária – sob mediação 
estatal) competitivo no comércio internacional e funcional para a 
estratégia do ‘ajustamento constrangido’ (Delgado, 2010, p. 94). 

 
 Mas foi no governo Lula que o agronegócio passou a compor o bloco de poder, 

como forma de geração rápida de divisas e produção de superávit primário. Guilherme 

Delgado analisou a conjuntura econômica e diz que a crise de liquidez internacional de 

1998, que produziu uma enorme fuga de capitais especulativos do mercado brasileiro, que 

financiava os déficits da conta-corrente, contribuiu sobremaneira para a emergência dos 

agronegócios. Desde então, a política de ajuste externo passou a ser outra: produzir saldos 

de comércio exterior, ao qual foram chamados os setores primário-exportadores. Com isso, 

os agronegócios passaram a ser prioridade no âmbito da política macroeconômica externa e 

da política agrícola interna, associando grande capital agroindustrial e grande propriedade 

fundiária, que realiza “aliança estratégica” com o capital financeiro, sob o incentivo do 

Estado. (Delgado, 2010, p. 93-95).  
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 Mas neste momento histórico, a hegemonia se difere muito substantivamente 

daquele da primeira metade do século XX, quando a agricultura foi chamada a financiar a 

expansão do capital de base urbano-industrial, criando as condições para a que o processo 

de acumulação de capital industrial prosperasse.  

A globalização/mundialização/financeirização do sistema do capital a partir da 

década de 1970, possibilitou a formação de verdadeiros oligopólios, representados pelas 

empresas transnacionais, que atuam em diversos e distintos ramos e setores da economia, 

ao mesmo tempo, articulando capital produtivo, financeiro, agrário, comercial, que 

investem pesadamente em novas tecnologias, tornando-as poderosíssimas forças 

produtivas3.  

 O comércio agrícola mundial, de sementes e cereais, e o pacote tecnológico da 

chamada revolução verde (adubos químicos, agrotóxicos, entre outros fatores de produção) 

passou a ser dominados por apenas 11 empresas transnacionais, Monsanto, Bayer, 

Syngenta, Dupont, Basf, Dow, Cargill, ADM, ConAgra, Bunge e Dreyfus e as políticas 

nacional de proteção da agricultura foram reduzidas de modo proporcionalmente inverso 

aos investimentos do capital no campo e a desnacionalização das empresas agroindustriais, 

constituídas sob a égide do capital produtivo.  

Assim, emergiu no Brasil, na última década, um padrão de agricultura,  
 
 [...] tecnificada, com produção em larga escala, altamente especializada, 
intensiva e extensiva, destinada aos grandes mercados mundiais, que deu 
lugar a um complexo sistema que constitui largas cadeias produtivas, 
articuladas pelo capital agrário-industrial-financeiro internacional, nas 
quais predominam empresas transnacionais (Firmiano, 2011, p. 61). 

 
 
A reprodução do capital em condições de crise estrutural: uma breve explicação 
teórica. 
 

Os processos de reestruturação produtiva e implementação das políticas neoliberais 

inserem-se, pois, no contexto do que, nas últimas décadas, István Mészáros vem chamando 
                                                        
3 No caso brasileiro da produção de commodities, veja-se os seguintes casos: (a) a soja, de origem asiática, 
sofreu processo de tropicalização e melhoramento genético e o País é hoje o segundo maior produtor de soja 
e maior exportador mundial do grão; (b) o domínio da agricultura no cerrado, o tornou a maior fronteira 
agrícola do planeta; (c) o desenvolvimento de plantas forrageiras adaptadas às condições brasileiras, que 
permite a alimentação animal com baixo custo e alavanca a pecuária de corte, ampliando a produção pecuária 
brasileira, tornando o País o maior exportador de carne do mundo; (d) a produção de celulose de eucalipto, 
com o desenvolvido de técnicas de manejo e melhoramento genético do eucalipto, originalmente da Austrália 
, que permite que o Brasil produza madeira para papel e celulose em 7 anos - um terço do tempo médio dos 
demais países produtores -, podendo garantir a maior área plantada do planeta; (e) a produção do álcool de 
cana-de-açúcar, com aumento substantivo da produtividade média da cana-de-açúcar, baixando o custo do 
álcool anidro e reduzindo o preço do metro cúbico. (Mendes; Padilha Júnior, 2007, p. 153-154). 
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de crise estrutural do sistema do capital. Em sua obra de maior fôlego, densidade e 

sofisticação teórica, “Para além do capital: rumo a uma teoria da transição”, o marxista-

estruturalista húngaro é contundente ao dizer que:  

 
[...] a questão decisiva é o fato de que o final da ascendência histórica do 
capital em nossa época – seu domínio agora se estende aos bolsões mais 
distantes e anteriormente isolados do planeta – ativou os limites absolutos 
deste sistema de controle sociometabólico (Mészáros, 2009, p. 219). 

 
Para este pensador, “...o capital não é uma simplesmente uma ‘entidade material 

(...) mas é, em última análise, uma forma incontrolável de controle sociometabólico”, que 

surge no horizonte histórico como a mais poderosa estrutura totalizadora de controle, que 

submete a tudo e a todos. E como “sistema totalizador irrecusável e irresistível”, o sistema 

do capital é altamente dinâmico – o mais dinâmico que todas as formas de controle 

sociometabólica – e é precisamente este dinamismo totalizador, que reside em sua 

orientação para a expansão, que o torna, contraditoriamente, incontrolável. (Mészáros, 

2009, p. 96). 

O capital jamais conheceu uma forma de controle duradoura, ou qualquer 

“autorestrição racional”. Até porque, é esta incontrolabilidade que garantiu a expansão do 

sistema do capital, tornando possível a superação das restrições e obstáculos relativos. 

(Mészáros, 2009, p. 101). 

Esta expansão é ela própria uma maneira absolutamente necessária – e, portanto, 

não uma função econômica relativa – de deslocar as contradições que emergem no interior 

sistema do capital. Contradições estas que têm origem na tríplice dilaceração interna do 

sistema, que representa também seus “defeitos estruturais” e que não pode ser superadas 

internamente4. Por isso, os fundamentos causais que auto-impelem o sistema para a 

expansão não podem ser questionados. Quando estes “limites” aparecem, devem ser 

tratados como “disfunções temporárias”, remediadas pelo imperativo da reprodução 

expandida. É por isso que não há – e nem pode haver – alternativa para a expansão. E 

                                                        
4 Esses “defeitos estruturais” podem ser vistos, como mostra Mészáros, (a) no isolamento ou oposição entre 
produção e controle; (b) na independência e existência em separado entre as esferas de produção e consumo 
(onde se pode verificar o excesso de consumo concentrado, por um lado, e na negação das necessidades mais 
fundamentais, por outro lado); (c) na contradição entre produção e circulação, onde os microcosmos do 
sistema do capital, como chama Mészáros, acabam por se combinar em alguma forma de conjunto 
administrável, de modo que o capital social total possa penetrá-los no domínio da circulação total, buscando 
resolver o antagonismo entre produção e circulação, assim, prevalece a necessidade da dominação e da 
subordinação, não só no interior de microcosmos particulares, por meio de cada personificação do capital, 
mas também fora dos limites dos microcosmos particulares, para além das fronteiras regionais e nacionais. 
Desse modo a força de trabalho total da humanidade se sujeita ao sistema do capital. (Mészáros, 2009, p. 
105). 
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também por isso o capital não tolera e não pode tolerar nenhum princípio de regulação que 

restrinja sua dinâmica orientada para a expansão. 

 
Enquanto existir objetivamente espaço para a livre expansão, o processo 
de deslocamento das contradições do sistema pode avançar sem 
empecilhos. Quando as coisas não vão bem, ou seja, quando há uma falha 
no crescimento econômico e em seu correspondente avanço, as 
dificuldades são diagnosticadas em termos do raciocínio circular, que 
evita as causas subjacentes e apenas acentua suas conseqüências, segundo 
o qual ‘o crescimento atual não é suficiente’. Tratar dos problemas com 
essa perversa maneira ilógica repetindo constantemente que ‘está tudo 
pronto’ para a expansão saudável, mesmo nos momentos das grandes 
recessões, cria a ilusão de que o modo de controle sociometabólico do 
capital não precisa de nenhuma mudança fundamental. A mudança 
legítima deve ser sempre encarada como alteração e melhoria limitadas 
do que está determinado. A mudança deve ser produzida pela inovação 
estritamente instrumental, que se pressupõe obviamente benéfica 
(Mészáros, 2009, p. 176). 

 
O corolário das condições históricas limitadas, ou condições relativas que são 

absolutizadas, que o processo de reprodução do capital exige (disponibilidade de recursos e 

espaço para expansão do capital) é a relativização, irresponsável, das restrições absolutas 

(como a desconsideração do caráter não-renovável dos recursos do planeta). Assim, tais 

restrições não são reconhecidas como condições limitadoras. Até porque se o fossem, isto 

exigiria modificações na estrutura causal fundamental do capital. (Mészáros, 2009, p. 177).  

  
Com o relacionamento do modo de reprodução social do capital à 
causalidade e ao tempo (...) a margem de deslocamento das contradições 
do sistema se torna cada vez mais estreita e suas pretensões ao 
inquestionável status de causa sui, visivelmente absurdas. Isso ocorre, 
porém, a despeito do poder destrutivo outrora inimaginável, que ora se 
encontra a disposição de suas personificações, poder este capaz de atingir 
a humanidade inteira. (Mészáros, 2009, p. 219). 

 
E com a ativação dos limites absolutos, ou quando o capital se depara com a 

impossibilidade de deslocar suas contradições, põe-se no horizonte histórico sua crise 

estrutural. Sob tais condições, o capital necessita permanentemente (a) romper todas as 

barreiras representadas pelos direitos sociais e pelas legislações de proteção das condições 

de reprodução da humanidade e (b) lançar mão de formas de acumulação altamente 

destrutivas, produzindo contradições insuperáveis dentro da ordem do capital.  

 
O Estado e o agronegócio no desenvolvimentismo brasileiro contemporâneo e a 
necessidade de desmantelamento de direitos. 
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Desde os idos de 1970, com a crise estrutural do capital, vem se consolidando uma 

tendência segundo a qual avançam formas de reprodução destrutivas apoiadas pelos 

mecanismos estatais que o fazem participar diretamente da composição orgânica do 

capital. Isto, pois, o processo de sua expansão, representado pela globalização do sistema 

do capital, fez surgir uma “...inédita era do poder monopolista privado”, como demonstra o 

número de corporações transnacionais com faturamento equivalente a quase metade do 

PIB mundial. Com isto, constituiu-se uma ultramonopolização privada em vários setores 

da atividade econômica sem precedentes. Além disso, como a crise financeira de 2008 

tornou os mercados financeiros assentados em derivativos arruinados, os altos negócios 

ultramonopolizados do setor privado global passaram a contar com maior presença 

governamental. Assim, “... a viabilização do capital ultramonopolista global tende a 

depender crescentemente do fortalecimento do Estado para além do espaço nacional”. E 

mais que isso: “diante da maior instabilidade do capitalismo (...) amplia-se o papel do 

Estado em relação à acumulação capitalista” (Pochmann, 2010, p. 37).  

Estes aspectos, quais sejam, (a) as formas destrutivas de expansão do capital (a) a 

simbiose entre Estado e capital no que toca a reprodução do segundo, passaram a ser 

constituintes do processo de reprodução social hoje.   

No Brasil, isto pode ser observado a partir de 2002, com os governos de Lula da 

Silva5 e Dilma Rousseff. Sob seus mandatos, o Estado passou a desenvolver uma Política 

de Desenvolvimento Produtivo-PDP6 que “...imprime intensa reestruturação patrimonial 

nos setores privados e estatal, com recursos públicos e reposicionamento dos fundos de 

pensão das empresas estatais”. O Banco Nacional do Desenvolvimento-BNDES “...forma 

também grandes empresas transnacionais (construção civil, alimentos, energia, siderurgia, 

transportes e outras)...”. Assim, o Estado adentra o espaço da ultramonopolização da 

competição capitalista mundial. Apenas nos últimos três anos (leia-se 

2008/2009/2010),“...quase um terço do total dos recursos disponibilizados pelo BNDES 

foram canalizados para somente dez grandes grupos econômicos privados em processos de 
                                                        
5 Para Francisco de Oliveira são duas as forças que compõem o bloco de poder no governo Lula. “As duas 
tem caráter extrovertido, isto é, estão ligadas ao processo de mundialização do capital. a primeira delas é a da 
financerização. Esta articula a reiteração do financiamento externo da acumulação de capital, já que a 
mundialização tornou ineficiente as fontes internas, expresso tanto no sistema bancário, cujo lucro depende 
em grande medida das operações com títulos do governo, quanto nos fundos de pensão (...) 
A segunda provém do agronegócio, a fronteira de mais rápida expansão do capital, que segue em ascensão 
praticamente há três décadas. (Oliveira, 2007, p. 276-277). 
6 Ao lado desta está o Plano de Aceleração do Crescimento-PAC, que produz uma recomposição, em alguns 
casos, e uma ampliação, em outros, da infra-estrutura econômica e social. (Pochmann, 2010, p. 42), 
conformando os chamados megaprojetos de desenvolvimento, que confrontam diretamente os modos de vida 
de povos e grupos que têm a experiência associada à terra. 
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concentração e fusão”. E, considerando as empresas estatais, quase dois terços do total dos 

recursos, ou 286 milhões de reais, teriam sido desembolsados para apenas doze grandes 

empresas nacionais privadas e estatais. Para Márcio Pochamnn é um processo tardio de 

reversão das privatizações promovidas pelas políticas neoliberais. (Pochmann, 2010, p. 41-

42; citações, p, 41). Mas não é, de fato. 

Na realidade ocorre um aprofundamento das privatizações, tendo em vista que, 

segundo os dados apresentados pelo autor, entre 12 empresas que receberam recursos do 

BNDES 10 são do setor privado. Trata-se, assim, de uma nova dinâmica de privatizações, 

dada pela nova função do Estado e pela nova composição do capital, em cuja organicidade 

estão os recursos públicos. Isto, junto com o processo, reconhecido e lamentado pelo autor, 

de reprimarização da pauta de exportações do país, fornecedor de commodities para os 

países desenvolvidos. 

Entre 2000 e 2008 as exportações em produtos agrícolas saltaram de US$ 13,2 

bilhões para US$ 58,4 bilhões, registrando uma taxa média anual de expansão de 20,43% 

com destaque para os setores e complexos da soja, de carnes, sucroalcooleiro que, juntos, 

representaram 69,2% do total das exportações brasileiras (BRASIL, 2009, p. 9-15). 

Com isso, consagrou-se um modelo de desenvolvimento rural, apoiado pela 

produção em larga escala de commodities para exportação que necessita, 

permanentemente, (a) expandir a área agrícola agricultável, e (b) aumentar a produtividade, 

tanto pela extração de mais-valia absoluta, quanto pela ampliação das taxas de exploração 

do trabalho através da implementação tecnológica dos processos produtivos. Isto coloca 

grupos de trabalhadores, comunidades e povos e os territórios nos quais reproduzem 

objetiva e subjetivamente sua existência em confronto direto com este modelo, dado que 

(a) ocupam parte das terras e dispõem dos recursos ecológicos necessários à expansão dos 

agronegócios e/ou (b) possuem a força de trabalho que estes ramos da economia precisam 

para se reproduzir.  

E dadas as formas alienadas de controle social que o capital estabelece sobre 

algumas das principais condições de reprodução da existência do conjunto da humanidade, 

este modelo de desenvolvimento rural produtor de commodities agrícolas nos expõe a um 

conjunto de problemas vitais, associados a exploração destrutiva da terra e da água, a 

mercadeorização da biomassa; o uso intensivo de agrotóxicos, entre outros. 

Este padrão de expansão de capital impõe, em larga medida, a necessidade de violar 

os princípios que as sociedades elegeram como orientadoras de sua reprodução até aquele 

momento em que o capital pode tolerá-los. Assim como os direitos e legislações, que 
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impuseram limites ao capital até o momento de sua crise estrutural, e puderam ser 

garantidos em alguma medida – e só em alguma medida, em razão das contradições entre a 

processualidade concreta e suas representações formais que, diante do imperativo da 

expansão, já não podem mais ser tolerados pelo sistema do capital, mesmo que isto 

implique em uma profunda devastação das condições de reprodução da humanidade e do 

próprio sistema.  

Por essa razão, o padrão de acumulação de capital consagrado pelos agronegócios, 

lança mão de formas destrutivas de reprodução social, que implicam cada vez mais (a) o 

aproveitamento irracional e inadequado, (b) a utilização inadequada dos recursos naturais 

disponíveis e a devastação do meio ambiente, (c) a não-observância das disposições que 

regulam as relações de trabalho e (d) a superexploração do trabalho e dos trabalhadores, 

garantindo apenas o bem-estar dos proprietários, convertendo o dispositivo legal da função 

social crescentemente mais ameaçador para a reprodução do sistema. No entanto, dado o 

comprometimento do Estado com o capital, conformando uma relação quase simbiótica, 

este não pode garantir o cumprimento daqueles dispositivos que atuam ao lado dos 

trabalhadores. 

  

O dispositivo da função social da propriedade em condições de crise estrutural: 
alguns aspectos políticos.  

 
 É neste quadro histórico-social que o dispositivo jurídico da função social, uma 

conquista da Constituição Federal de 1988, deve ser refletido.  

O principal instrumento de organização da classe de trabalhadores lutadora pela 

terra no pós-ditadura civil-militar foi criado no mesmo processo político que resultou na 

Constituinte que começa a partir de 1987. E as conquistas da Constituição Federal de 1988, 

em larga medida, animaram o avanço das lutas sociais, a partir de seus dispositivos de 

desapropriação de áreas para fins de reforma agrária.  

Assim, a conformidade entre o instrumento de luta criado pela classe trabalhadora e 

suas conquistas políticas, entre as quais, os dispositivos constitucionais pró-reforma 

agrária, permitiu o avanço das lutas sociais até um certo ponto e momento na década de 

1990: o ponto e o momento (a) da reacomodação das condições de reprodução do capital, 

em razão de sua crise estrutural, e a consolidação de um padrão de acumulação distinto, 

altamente destrutivo, e (b) da rearticulação das forças políticas internas, que se associaram 

ao capital transnacional, em função da nova processualidade representada pela 

globalização/mundialização/financeirização da economia. Entre 1990 e 1994 foram 
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registradas 421 ocupações de terra e entre 1995 e 1999 esse número saltou para 1.855. E o 

número de famílias que participaram das ocupações de terras, que no primeiro período foi 

de 74.247, passou para 256.467. (Laureano, 2007, p. 121). É certo que isto não decorre de 

modo direto das conquistas constitucionais, mas das condições sócio-econômicas e da 

experiência política acumulada, da capacidade de organização social e de outra série de 

elementos. Mas os dispositivos constitucionais, entre os quais, a função social da 

propriedade, concorrem entre estes elementos.  

 Apesar disso, Antônio Sérgio Escrivão Filho e Darci Frigo, afirmam de modo 

contundente que a função social da propriedade não encontrou eficácia nas suas dimensões 

de que tratam do trabalho e do bem-estar (Filho & Frigo et. alli, 2010, p. 123). E no 

deferimento de um mandado de reintegração de posse, a análise da função social da 

propriedade tendeu – e tende - a ficar excluída, como se posse e propriedade fossem coisas 

independentes. Para eles, isto decorre do fato de a análise da função social da propriedade 

não constar do conjunto de exigências para o deferimento da limitar, segundo o Código de 

Processo Civil. E argumentam que o Código de Processo Civil é da década de 1970, 

portanto, anacrônico com relação à Constituição Federal, que é de 1988. Com isso, 

desconsiderando a função social da propriedade na decisão de reintegração de posse, o 

Judiciário acaba por proteger a inconstitucionalidade, perseguindo e criminalizando 

manifestações sociais legítimas. Careceria, assim, fazer valer a Carta Magna que, no 

ordenamento jurídico, tem procedência diante dos demais dispositivos legais. (Filho & 

Frigo et. alli, 2010, p. 124).  

Para nós, no entanto, existe uma processualidade histórico-social que tentamos 

demonstras nas páginas anteriores que, para além do conflito jurídico, impõe a necessidade 

de desmantelar conquistas e direitos dos trabalhadores e os mecanismos e dispositivos  

políticos e jurídico que implicam obstáculos à reprodução do capital no estágio atual do 

desenvolvimento das forças produtivas.     

Os autores já citados, dizem que, atualmente, no Supremo Tribunal Federal-STF 

encontra-se uma ação direta de inconstitucionalidade da Confederação Nacional da 

Agricultura, CNA, que tem como presidente a senadora pelo PSD Kátia Abreu, importante 

proprietária de terras no centro-oeste brasileiro, que visa dissociar a função social da 

produtividade econômica, pedindo que o STF declare que a propriedade produtiva fique 

desobrigada a cumprir a função social, ainda que a produtividade seja alcançada pela 

exploração de trabalho escravo ou pelo esgotamento dos recursos ecológicos e degradação 

ambiental. (Filho & Frigo et. alli, 2010, p. 124). Concorre com isto, ao mesmo tempo, a 
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Proposta de Emenda Constitucional 438, que desde 2001, propõe a desapropriação para 

fins de reforma agrária das terras onde forem encontradas situações de trabalho escravo. 

Rigorosamente, a Constituição Federal, em seu art. 186, que trata a função social, como 

vimos no início do texto, já indica a possibilidade de tanto. Mas em razão da pouca ou 

nenhuma eficácia desta dimensão no que diz respeito a desapropriação de terras, há mais 

de uma década está sendo travada esta disputa jurídico-política com enorme prejuízo para 

as classes trabalhadoras.  

Desde fins da década de 1980 até 2009 houve uma modificação no padrão de 

violência no campo. Se no período que vai de fins da década de 1980 até meados da década 

de 1990 prevaleceu a violência privada, como assassinatos de trabalhadores rurais e 

agentes pastorais ligados aos movimentos sociais rurais, da segunda metade de 1990 até 

2009, ganha maior evidência a repressão do poder público, principalmente através de 

despejos judiciais. “Isto significa dizer que o Estado brasileiro, através da conjugação de 

forças dos poderes judiciário e executivo, toma cada vez mais para si a tarefa de proteger a 

propriedade privada da terra...” (Porto-Gonçalves; Alentejano, 2010, p. 113). 

 Para Carlos Walter Porto-Gonçalves e Paulo Roberto Alentejano há uma correlação 

direta entre o avanço da mobilização democrática da sociedade brasileira e o avanço da 

violência do poder privado. Isto pois, segundo demonstram os dados, tanto no período que 

vai de 1985 a 1990, quanto no período de 2003 a 2009 houve aumento da violência 

privada. Mas no segundo período, entre 2003 e 2009, houve também um aumento da 

violência do poder público, sobretudo no que diz respeito aos despejos, intensificando o 

fenômeno da criminalização da luta pela terra. (Idem). 

Outro aspecto de máxima importância é a mudança de padrão espaço-temporal da 

violência no campo registrada pelos autores. O Estado é mais ativo onde os movimentos 

sociais estão mais organizados. E nestas áreas, a ação violenta direta dos proprietários 

privados é menor. Onde a organização dos movimentos sociais é mais débil, a violência 

direta do poder privado é maior e aliada às ações mais arbitrárias do poder público, como é 

o caso da Amazônia. Para os autores, isto não é resultado de quaisquer avanços 

democráticos, mas a persistência do caráter patrimonialista do Estado brasileiro. “Assim, a 

judiciarização dos conflitos agrários leva a chancela da garantia do direito de propriedade 

que, no Brasil, significa chancelar o direito do grande proprietário, derivando daí a 

intensidade dos conflitos...” (Ibidem., p. 114).  

Politicamente, tem-se, pois, uma ampla e complexa articulação entre economia e 

política, realizada desde a sociedade civil, onde se concentram os interesses privados dos 
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agronegócios, até os distintos poderes do Estado, onde estes interesses ganham impulso, se 

sintetizam e assumem o status de hegemonia. Veja-se, por exemplo, a ligação realizada 

pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA entre sociedade civil e Estado 

através do Legislativo e do Judiciário. No Legislativo, pois é presidida pela Senadora, 

desde 2006, pelo Democratas, do Tocantins, Kátia Abreu, que compõe, ainda, como 

membro titular as Comissões de Assuntos Sociais, Assuntos Econômicos, e de Agricultura 

e Reforma Agrária. No Judiciário, já constitui relações através de (a) financiamento de 

eventos de Associações da Magistratura e Ministério Público, como o XX Congresso de 

Magistrados, da Associação dos Magistrados Brasileiros-AMB, realizado em outubro de 

2009, no qual, inclusive, a Presidente da CNA, Senadora Kátia Abreu, proferiu conferência 

para cerca de 2000 magistrados, afirmando que indígenas, comunidades tradicionais, 

ambientalistas e agricultores sem terra são representantes da insegurança jurídica no 

campo; e XVIII Congresso Nacional do Ministério Público, da Associação Nacional dos 

Membros do Ministério Público, realizado em novembro de 2009; e (b) assinando 

convênios7 com o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, órgão que é responsável pela 

elaboração e aplicação da política pública de justiça. 

 Por isso, os assessores jurídicos dos movimentos sociais, Antonio Sérgio Escrivão 

Filho e Darci Frigo afirmam que: 

 
 

[...] o então Presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro 
Gilmar Mendes, parece ter assumido um lado na conjuntura agrária 
brasileira, atrelando a política institucional da justiça agrária ao modelo 
de desenvolvimento capitaneado pelo agronegócio. Se antes a 
criminalização advinha, sobretudo, de uma política institucional 
executada pela polícia militar, a tendência agora é ela se assumir 
enquanto política do Ministério Público e Poder Judiciário, como ocorreu 
no Ministério Público do estado do Rio Grande do Sul, e na gestão 
passada da presidência do Poder Judiciário nacional se materializou em 
decisões judiciais e se consolidou em políticas institucionais via CNJ 
(Filho; Frigo; et. alli, 2010, p. 123). 

 
Em 09 de fevereiro de 2010, a senadora e presidenta da Confederação Nacional da 

Agricultura Kátia Abreu lançou o Observatório das Inseguranças Jurídicas no Campo, que 

visa produzir estudos sobre “insegurança no campo”, como conflitos agrários, reintegração 

de posse, direito de propriedade, a fim de “...oferecer informações seguras à sociedade 

brasileira e aos órgãos do Poder Judiciário sobre as ações e iniciativas identificadas em 

                                                        
7 Ver Termo de Acordo de Cooperação Técnica n° 026/2010, disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/images/Cerimonial/act%20026-2010¢20cnj¢20e%20cna.pdf. 



17 
 

todo o País que ameaçam o direito de propriedade...” (www.canaldoprodutor.com.br). No 

ato de lançamento, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de 

Justiça, Ministro Gilmar Mendes, palestrou sobre a modernização do poder judiciário. 

No âmbito do Legislativo, segundo Sérgio Sauer, a partir de 2003, o Congresso 

Nacional assume função fundamental na criminalização das reivindicações sociais.  

 
Diferentemente de uma atuação ‘intramuros’ – ou seja, discursos contra a 
reforma agrária, ações para impedir votações ou votações contra projetos 
nas comissões e plenários das duas Casas que penalizam a grande 
propriedade como é o caso da PEC do Trabalho Escravo – as ações 
parlamentares passam a ser mais pró-ativas. Estas passaram a utilizar 
ostensivamente mecanismos como, por exemplo, a instalação de 
Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), a apresentação e aprovação 
de Propostas de Fiscalização e Controle (PCF), de requerimentos de 
fiscalização ao TCU e de Decretos Legislativos (PDCs). Estes últimos 
com o intuito de cancelar decisões do Executivo que atendem 
reivindicações de grupos sociais como comunidades quilombolas e povos 
indígenas [...] (Sauer, 2010, p. 150). 

 
 Parece, assim, que o exercício da repressão se amplia, do Executivo para o 

Legislativo e o Judiciário, provocando uma reorganização das funções do Estado, no 

sentido de produzir uma indistinção, na prática, entre os Poderes que fundam a República. 

Além disso, parece haver uma “divisão social do trabalho” da criminalização, segundo 

demonstra a geografia da atuação do Estado e do poder privado, onde, ora um ora outro, 

ora conjuntamente, atuam no sentido de desmantelar as organizações sociais, seja de modo 

legal ou não, indicando, inclusive, mais do que uma privatização do que antes foi o 

monopólio legal da violência exercido pelo Estado, mas uma “parceria público-privada” 

em prol da violência. 

Neste quadro, os dispositivos constitucionais que garantem formalmente a 

desapropriação de terras que não cumprem sua função social para fins de reforma agrária, 

tornam-se mais importantes e, por isso mesmo, mais difíceis de serem acionados.  

Isto significa que a contradição entre a processualidade dinâmica do capital sob 

condições de crise estrutural, a qual se soma as opções políticas internas em torno do 

favorecimento de formas de acumulação altamente destrutivas, e as conquistas políticas, 

convertidas em dispositivos constitucionais, dadas num momento histórico de ascensão do 

movimento de massas tende cada vez a se acirrar, promovendo, por um lado, o ataque 

contra as conquistas políticas e o desmantelamento de direitos, por dentro do aparelho 

estatal e em suas instâncias executiva, legislativa e judiciária e, por outro, exigindo a 

intensificação de formas diretas de luta.  
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Considerações finais.  
 
 As formas crescentemente destrutivas de reprodução do capital privado, que podem 

ser observadas a partir dos agronegócios no Brasil, tendem a converter os instrumentos 

legais conquistados em um momento de ascensão das lutas sociais e que passaram, ao lado 

de outros aspectos, a animar a luta pela terra, em potencialmente mais perigosos para a 

reprodução do sistema do capital.  

Isto porque, no contexto da crise estrutural do capital, a efetivação do dispositivo da 

função social da propriedade não pode se dar sem tocar no padrão destrutivo de 

acumulação, pelo fato de o sistema social estar diante de seus limites estruturais. É isto que 

converte seu conteúdo reformador, tendencialmente, em um instrumento corrosivo para o 

capital.  

No entanto, e contraditoriamente, dado o grau de comprometimento das distintas 

esferas de poder do Estado com o capital privado, todo o conteúdo reformador – em 

sentido positivo, como já apontado antes - contido na Constituição Cidadã de 1988, 

produto de formas de lutas diretas que se intensificaram em fins da década de 1970, tende a 

ser esvaziado.  

Por essa razão, a efetivação do dispositivo que, ao lado de outros aspectos políticos 

e econômicos, animou a luta social pela terra nos idos de 1990, ao mesmo tempo em que 

aparece como fundamental para fazer a luta social pela terra avançar, não pode se dar fora 

de um quadro político de intensificação de formas de lutas diretas contra o modelo de 

desenvolvimento rural centrado nos agronegócios, que responde à dinâmica destrutiva de 

expansão do capital no contexto de sua crise estrutural, sob pena de estar derrotada à 

priori.   
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