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Algumas histórias, vários impasses: a terra no pensamento brasileiro. 
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Resumo 
 
O texto aborda alguns dos principais impasses construídos sobre e em torno da terra no país. 

Para tanto, recupera debates e interpretações sobre o Brasil dedicadas ao tema, bem como 

aponta para um circuito mais amplo de produção das ideias e de modulação de modos e 

formas de intervir na dinâmica da sociedade. 
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Abstract 
The text approaches some of the main impasses built on and around the land in the country. 

For that, it reclaims debates and interpretations about Brazil which are dedicated to the 

subject, as well as points out to a wide circle of production of ideas and  forms of elaborating 

manners and for intervening on the dynamics of society.   
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As ideias aqui apresentadas partem de uma formulação emprestada de Elide Rugai 

Bastos que ao refletir sobre a atualidade do pensamento brasileiro, argumenta que variadas 

questões colocadas no âmbito da Sociologia para o entendimento da sociedade 

contemporânea foram, de vários modos, objeto da reflexão dos autores brasileiros ao longo 

dos anos. Assim, seguindo o argumento da autora, temas e problemas como o hibidrismo ou 

a diversidade como elementos organizadores da sociedade e da cultura; as bases sociais da 

dominação política; a problemática da emancipação, do direito à diferença, dos limites à 

liberdade, das dinâmicas sociais de reconhecimento e de exclusão (BASTOS, 2011) compõe 

o repertório de modos e formas de interpretar o Estado e a sociedade.  

Trata-se, portanto, de sugerir aqui a existência de um complexo circuito de 

intersecções entre ideias e sociedade, indicando, de um lado, o acúmulo teórico realizado a 

partir do pensamento brasileiro, e, de outro, a capacidade de interpelação contemporânea às 

Ciências Sociais e à sociedade brasileira presente em tal produção (BOTELHO, 2010). 

Para desenvolver tal sugestão, este artigo recorta alguns dos modos de pensar e 

interpretar o Brasil que afirmaram a ascendência do rural no processo de estruturação social, 

política e econômica do país, derivando deste ponto de partida um conjunto de impasses e 

                                                           
1 Professora do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 
Unicamp. 
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dilemas. Cabe destacar, para tanto, que menos do que um espaço geográfico, o rural emerge 

aqui como um conjunto de práticas culturais que conformaria padrões específicos de 

estratificação social e de dominação referidos, prioritariamente, à posse da terra.  

Procurando ler as intersecções, acima referidas, entre ideias e sociedade importa 

observar de modo específico como a dinâmica de concentração e circulação de terras foi 

analisada, disputada política e culturalmente e normatizada de modos variados ao longo da 

história brasileira. Aberta às contingências da história, a produção das ideias concorre 

ativamente para a modulação das linhas de força das disputas sociais e políticas 

(ANDERSON, 2014), motivo pelo qual se sugere aqui que diferentes modos de compreender 

e definir tal dinâmica implicaram, também, diferentes modos de compreender e definir a 

democracia.  

Uma dinâmica que tanto conecta grandes e pequenos proprietários, o Estado e 

aqueles que demandam terra, quanto oferece suportes essenciais para amparar critérios de 

classificação e desclassificação social fundamentais para a construção e legitimação do 

prestígio, da autoridade e do mando. Dois aspectos que, por sua vez, seriam fundamentais 

para qualificar os caminhos de realização da democracia na chamada “América das 

plantações” (WAGLEY; HARRIS, 1955), isto é, em contextos de produção de riquezas e de 

existências sociais marcados pela generalização da monocultura e pela recorrência da 

concentração fundiária.  

Como sugere Antonádia Borges (2014, p.432), a terra “evoca conflitos de ordem tanto 

interpretativa quanto política, o que permite, portanto, argumentar que tais conflitos mobilizam 

teorias, estratégias de classificação e concorrem para a construção da própria democracia. 

Nesses termos, cabe indagar se a capacidade de imobilizar grandes extensões de terra 

poderia ser lida como elemento-chave para o reposicionamento das diferenças sociais no 

Brasil, qualificando, de modo decisivo, os alcances e limites da democracia no País?2 

Para tanto, importa observar as diferentes interpelações, empíricas e teóricas, que 

concorreram para qualificar a terra e a democracia, de modo que os variados sentidos da terra 

incorporam: produções teóricas, políticas e culturais; imaginações e classificações daqueles 

                                                           
2 Alguns dados substantivos sobre o tema: baseado na metodologia que ampara a construção do 
Índice de Gini, o texto final do II Plano Nacional de Reforma Agrária estimou que os indicadores [G] 
para distribuição de renda média e de terra no Brasil seriam, respectivamente, G=0,6 e G=0,8, sendo 
G=1 o maior nível de concentração (BRASIL, 2004). Nota-se, assim, que os indicadores de 
concentração de terras no Brasil superam os de concentração de renda. Em pista semelhante, o 
Relatório Terra, Poder e Desigualdade na América Latina, publicado em dezembro de 2016 pela 
Oxfam revela que no Brasil, 1% das propriedades rurais concentra 45% da área rural do país 
(OXFAM, 2016). 



REVISTA PENSATA | V.6 N.1 DEZEMBRO DE 2017 
 

 

que imobilizam grandes quantidades de terra; imaginações e classificações daqueles que ou 

foram expulsos da terra ou que a reivindicam. 3 

 

Pensando a terra, qualificando a democracia: um debate em quatro tempos. 

Um breve histórico da questão, deve observar que foi por meio da Constituição de 1824 

que se consolidou uma ideia de propriedade da terra, cuja efetiva regulamentação foi dada 

décadas depois, com a Lei de Terras de 1850 (SILVA, 2008). Sem aprofundar este ponto, 

cabe apontar para a dinâmica entre produção das ideias e processo social em quatro períodos 

principais: 1920-1945; 1950 – 1963; 1964-1983; 1988 até o presente. 

Entre os anos 1920-1945, a influência do rural na formação da sociedade brasileira 

modulou aspectos importantes do ensaísmo de interpretação do Brasil. 4 As questões gerais 

levantadas acerca do grande domínio rural se detinham especialmente nos seguintes 

aspectos: os constrangimentos que impõe à solidariedade social; o impulso que concede ao 

baralhamento entre o público e o privado; a limitação que impõe à organização da sociedade 

e, especialmente, os suportes que oferece à formulação de padrões de dominação social e 

política. 

Repertório de temas e problemas que aparece em diferentes obras e autores, como, por 

exemplo, Populações meridionais do Brasil (1920) de Oliveira Vianna e Raízes do Brasil 

(1936) de Sérgio Buarque de Holanda. Numa síntese breve e estritamente interessada nos 

temas e problemas aqui tratados, observa-se que para Oliveira Vianna, a concentração de 

largas extensões de terra aparece como imposição do meio, isto é, a amplitude do território 

americano teria implicado numa força centrífuga que dispersou o colonizador, conduzindo-o 

ao isolamento do domínio rural. Já para Sérgio Buarque de Holanda, a grande propriedade 

seria consequência do processo de colonização, ou de modo mais preciso, um fenômeno 

típico do acaso e do esforço que, conjuntamente, moldaram a colonização portuguesa do 

Brasil.  

Nos dois casos, o horizonte da ação política e do pensamento indica a necessidade de 

ampliar e o fortalecer as camadas médias, concorrendo para modular um lugar social para a 

agricultura referidos ao abastecimento do mercado interno e ao amparo dos processos de 

industrialização. Do ponto de vista das mudanças institucionais realizadas no período, 

avança-se na maior regulamentação do trabalho rural, em legislações específicas para 

                                                           
3 Esta formulação é derivada do diálogo com os argumentos de Heloísa Starling, Delsy de Paula e 
Juarez Guimarães acerca do sistema de ideias em torno da imaginação da terra e do sentimento de 
reforma agrária como elementos chaves da construção de uma linguagem do republicanismo no Brasil 
(STARLING, PAULA, GUIMARÃES, 2006). 
4 Para linhas gerais do debate sobre o ensaísmo brasileiro, ver: BOTELHO, 2010. 
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garantia ao direito de sindicalização de trabalhadores rurais, bem no ordenamento das 

entidades patronais. 5 

Produção das ideias e da legislação, no entanto, não tratam centralmente da 

normatização da circulação da terra, de modo que regulamentar e organizar a força de 

trabalho e sua representação parece mais decisivo para reorganizar e modernizar a 

sociedade. 

De modo breve, importa destacar aqui que a dinâmica de imobilização e circulação de 

terras pouco mobiliza agendas intelectuais e atores políticos, não sendo lida ou disputada 

como um dos entraves/impasses do processo de modernização então vislumbrado. Seja no 

âmbito da produção das ideias, seja do ponto de vista da ação política (institucional ou não) 

enfrentar o problema da grande propriedade se tornava sinônimo de regular e normatizar o 

trabalho em seu interior, dedicando-se menos atenção à estrutura fundiária sobre a qual esta 

agricultura moderna deveria se desenvolver. 

Já entre os anos 1950 – 1963, torna-se visível, naquilo que se refere à produção das 

ideias e às disputas políticas, uma das linhas de força mais persistentes do ponto de vista dos 

processos sociais e históricos em torno da terra: a reforma agrária que passa a ser 

compreendida e disputada como um processo de intervenção político, social, econômico e 

cultural, razão pela qual teria alcance para versar sobre os alcances e os limites da 

democracia. Desse modo, a associação entre posse da terra e liberdade se tornará uma 

tônica a organizar diferentes frentes da ação política: movimentos sociais como as Ligas 

Camponesas (1945); setores reformistas da Igreja Católica, partidos políticos, notadamente o 

PCB, o PTB e o PSD e intelectuais reunidos em torno tanto dos partidos, quanto de órgãos 

como a CEPAL. 6 

                                                           
5 Este período é marcado por inflexões de várias ordens como a Revolução de 1930; a Revolução 
Constitucionalista de 1932 e o Golpe do Estado Novo em 1937, para recortar apenas marcos gerais. 
Para um debate mais amplo sobre o período, consultar: GOMES; VELLOSO; OLIVEIRA, 1982; 
FAUSTO, 1995; PANDOLFI,1999. O detalhamento da política varguista para o campo pode ser 
encontrado em: CAMARGO, 1986; DEZEMONE, 2007; WELCH, 2016. 
6 Em 1956, foi realizada a IV Conferência Rural Brasileira, reunindo federações e associações rurais. 
Entre as variadas demandas e recomendações estão, por exemplo, a instituição de uma lei agrária para 
desapropriações por interesse social e a criação do Estatuto do Trabalhador Rural. Um ano depois,
 em 1957, o deputado Fernando Ferrari (PTB) elaborou o projeto do Estatuto do Trabalhador 
Rural, rejeitado pela Câmara dos Deputados em junho do mesmo ano. A aprovação Estatuto ocorreu 
apenas em 1963. Em outubro de 1962, por meio da Lei Delegada nº 11, de 11 de outubro de 1962, 
formalizou-se, pela primeira vez, um projeto de lei de reforma agrária. Encaminhado ao Congresso em 
março de 1963, o projeto estabelecia a modificação da Constituição Federal para possibilitar a 
desapropriação por interesse social com base em indenização em títulos da Dívida Pública resgatáveis 
no prazo de 20 anos (MOREIRA, 1998). Um ano depois, em 1963, foi fundada a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). 



REVISTA PENSATA | V.6 N.1 DEZEMBRO DE 2017 
 

 

Neste período, diferentes levantes e rebeliões de trabalhadores rurais concorrem 

decisivamente para o alargamento teórico e empírico da terra, apontando que os avanços 

anteriores quanto à regulamentação do trabalho e da sindicalização não eram suficientes 

para, sozinhos, promover a melhora no campo, fazendo emergir pressões sociais e políticas 

de maior monta para a incorporação de diferentes atores do mundo rural na dinâmica 

produtiva e social o que, acaba por produzir disputas em torno da reorganização de relações 

de poder e de dominação construídos sobre e em torno da terra (BORGES, 2014).7 

As demandas diretas por terra expressas em mobilizações como as das Ligas 

Camponesas, fazem emergir política e culturalmente a diversidade de categorias sociais que 

compunham a população rural, evidenciando a variedade de atores e de disputas presentes 

nos conflitos pela terra. É possível observar, assim, a heterogeneidade da base social a partir 

da qual a terra e a democracia são qualificadas. 

Importa destacar, aqui, que algumas das chaves de leitura sobre o rural construídas a 

partir do final dos anos de 1960, recortam mais diretamente a sociedade camponesa ou 

"mundo rústico", em nomenclatura de Antonio Candido (1964 [2001]) também utilizada por 

Maria Isaura Pereira de Queiroz (1978) como objetos de estudo. Para além de um estilo de 

vida pobre, o “mundo rústico” também explicitaria a organização social e cultural dos interiores 

do país, orientando as pesquisas para o estudo da movimentação de camponeses, parceiros 

etc. e para as relações que estabeleciam com a sociedade global8. Ainda no período, em 

1960, Caio Prado Jr. publica “Contribuição para Análise da Questão Agrária no Brasil”, 

ampliada em 1962, com a “Nova Contribuição para Análise da Questão Agrária no Brasil”, 

além das contribuições de Ignácio Rangel com A questão agrária brasileira (1961) e Alberto 

Passos Guimarães Quatro séculos de latifúndio (1963).9  

Conjunto de ideias, debates públicos, mobilizações sociais e mudanças institucionais 

que são reorganizadas após os limites às bases sociais da democracia impostas, em 1964, 

pelo golpe civil-militar. No que se refere à dinâmica de concentração/circulação de terras, é 

logo em outubro daquele ano que o Estatuto da Terra é aprovado. Entre suas diretrizes, 

estava a utilização adequada da terra pelo proprietário, assegurando níveis satisfatórios de 

                                                           
7 Para um debate mais amplo sobre o período, consultar: GOMES, 1991; LAFER, 2002. Para um 
debate sobre os movimentos sociais e a política no mundo rural durante o período, ver: ANDRADE, 
2009; BASTOS, 1984; MOREIRA, 1998; OLIVEIRA, 2001. 
8 Ao analisar a obra de Maria Isaura Pereira de Queiroz, André Botelho e Lucas Carvalho (2011) 
observam que a autora rejeita o pressuposto de que o isolamento da população rústica tenha 
conformado sua cultura, já que, de maneira variada, a integração à sociedade global sempre se deu 
historicamente no Brasil. 
9 Para o aprofundamento nos debates formulados pelos autores, consultar: REGO, 2000; 
MAMIGONIAN; REGO, 1998. 
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ocupação, produtividade e respeito às relações trabalhistas; a desapropriação de terras 

consideradas improdutivas mediante sua devida indenização; a reorganização da estrutura 

fundiária, considerando tanto o minifúndio, quanto o latifúndio situações fundiárias impróprias. 

Embora a necessidade de reorganizar aspectos da estrutura fundiária estivesse 

presente no Estatuto, o instrumento de desapropriação para fins de reforma agrária 

praticamente não foi utilizado (MEDEIROS, 2003) sendo o problema enfrentado em outra 

frente: a expansão da fronteira agrícola. 

O enorme investimento material e simbólico no esforço de deslocar pequenos 

agricultores ou atrair diferentes perfis de trabalhadores urbanos para as frentes de expansão 

especialmente pelo Centro Oeste do país foi combinado a incentivos fiscais e de subsídios às 

grandes propriedades. Temos, portanto, uma ambiguidade básica a marcar o período: o 

estímulo à circulação de terras por meio do avanço da agricultura em áreas consideradas de 

“vazio demográfico”10 e o incremento dos incentivos fiscais e do financiamento à monocultura 

de soja, cana-de-açúcar e o investimento na pecuária.  

Tal ambiguidade marcará de modo significativo a produção das ideias, o debate público 

e o confronto político em torno da terra daqui em diante, pois: de um lado, há o 

reconhecimento do caráter problemático da estrutura fundiária brasileira e, de outro, ocorre o 

investimento massivo na monocultura de exportação realizada em grandes propriedades de 

terra. 

Para enfrentar o problema da concentração de terras, coloca-se mais terra em 

circulação, fazendo avançar a fronteira agrícola no modo das pequenas e médias 

propriedades. Ao se investir massivamente na monocultura que precisa de largas extensões 

de terras para se desenvolver: o modelo econômico confina o alcance produtivo das 

pequenas e médias propriedades que, pouco a pouco, são reconcentradas sobre posse de 

poucos proprietários (de modo legal ou não). 

Progressivamente, cria-se um cenário no qual, os conflitos fundiários se configuram em 

duas frentes básica, interligadas entre si, mas, ao mesmo tempo, equacionadas de maneira 

diversa: os conflitos propriamente trabalhistas que opõem trabalhadores rurais e a empresa 

agrícola formado por grupos econômicos de perfis variados; os conflitos por terra.  

Do ponto de vista da produção das ideias, no intervalo entre 1975 e 1985, importantes 

obras são produzidas, contribuindo para o alargamento teórico e empírico do rural como ponto 

de partida para o estudo do mundo social justamente porque observam: a dinâmica de 

concentração/imobilização de terras; a luta trabalhista; a luta política por terra e as diferentes 

                                                           
10 Sobre o tema, ver: MUSUMECI, 1988. 
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políticas econômicas e sociais para a agricultura como integradas à dinâmica da própria 

sociedade, recompondo, assim, o próprio objeto. Autores como, por exemplo, Octávio Ianni 

com Origens agrárias do estado brasileiro (1984) e José de Souza Martins com Capitalismo e 

tradicionalismo (1975) irão circunscrever aspectos desta dinâmica como “pontos nevrálgicos” 

que permite perceber “o padrão de realização do capitalismo no Brasil” (MARTINS, 1975, 

p.14). 

O início dos anos de 1980 é marcado pela emergência de uma multiplicidade de 

movimentos sociais que demandam terra, sendo um dos mais conhecidos o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), fundado em 1984. Abre-se, pouco a pouco, espaço social, 

político e cultural para debates acerca da concentração/circulação de terras, bem como sobre 

o pacto social a sustentar a nova Constituição que será promulgada em 1988. Sem poder 

detalhar as linhas de força tanto da produção das ideias, quanto do confronto político em cada 

caso nos limites deste texto, importante observar que em 1983, é lançado o Primeiro Plano 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA); já o período 1995-2002, notabiliza-se a chamada 

Reforma Agrária de Mercado, notadamente por meio do projeto piloto Cédula da Terra (1997-

2002) e em 2003, é lançado o II Plano Nacional de Reforma Agrária de 2003.11 

Em linhas gerais, todos esses movimentos rearticulam embates entre diferentes 

modelos não apenas de reforma agrária, mas especialmente de definição e modulação da 

concentração e da circulação das terras. No marco da Constituição de 1988, é possível 

observar que embates políticos e sociais diversos deram suporte a diferentes mobilizações 

sociais, estratégias de luta e ações políticas e que orientaram diferentes transformações na 

normatização dos direitos no país, avançando no reconhecimento da pluralidade de atores e 

de demandas que compõem e articulam as condições sociais a partir das quais emerge a 

legitimidade do conflito enquanto dimensões constitutivas da democracia. 

No caso específico da dinâmica de concentração e circulação da terra, diferentes 

trabalhos (LOERA, 2009; ROSA, 2011; CASTRO, 2013) demonstraram, por exemplo, como, 

para além de arranjos identitários, os “sem terras” emergiram, no contexto pós-1988, como 

categoria que institucionalizou não apenas uma forma de demandar terra, mas, 

especialmente, uma forma de negociação com o Estado. Importa observar, aqui, que ao longo 

dos últimos 30 anos, a dinâmica concentração/circulação de terras pressionou as práticas de 

Estado em sentidos específicos, tensionando e demandando ações políticas e institucionais 

que, de um lado, converteram o Estado em mediador chave do conflito entre grandes 

                                                           
11 Sobre o MST, ver: FERNANDES, 2000. Para uma análise dos diferentes dos programas citados, ver: 
MEDEIROS; LEITE, 2004; SABOURIN, 2009; SAUER, 2006; FERNANDES, 2003. 
 



REVISTA PENSATA | V.6 N.1 DEZEMBRO DE 2017 
 

 

proprietários e as demais categorias de não proprietários; por outro, reforçaram a centralidade 

da terra como categoria a produzir hierarquias que classificam e desclassificam socialmente o 

conjunto de atores envolvidos, incluindo, aqui, o próprio Estado (BASTOS, CHAGURI, 2017). 

Um reposicionamento das linhas de força do debate e dos parâmetros que modulam o 

confronto em torno da concentração/circulação de terras ocorre em 2017 com a aprovação da 

Lei nº 13.465 de 11/07/2017 que trata, entre outros assuntos, da reforma agrária e da 

regularização das ocupações em estados da Amazônia pelo Programa Terra Legal. Tal 

legislação investe de modo central, na possibilidade de ampliar a circulação de terras por 

meio da titulação individual dos lotes do Programa Nacional de Reforma Agrária, na 

flexibilização das possibilidades de compra e venda dos lotes – inclusive na Amazônia Legal, 

no confinamento da ação e da legitimidade dos movimentos sociais no processo de 

regularização fundiária por meio do protagonismo concedido ao município como instância 

decisória da distribuição de lotes do Programa Nacional de Reforma Agrária.12 

 

Entre os impasses, algumas conclusões. 

Em linhas gerais, ao recortar a terra como categoria para pensar os embates políticos 

e sociais que deram suporte a diferentes fabulações teóricas e a diversas estratégias de luta e 

de ação política sugere-se uma insistente reinterpretação dos direitos a luz das dinâmicas 

locais de construção de hierarquias e dominação.  

Recuperemos, por exemplo, o argumento de Maria Isaura Pereira de Queiroz em O 

mandonismo local na vida política brasileira (1976). No argumento da autora, a ampliação dos 

direitos com a Abolição (1888) e a República (1889) foi reinterpreta no sistema de barganha e 

violência que marcava a vida política do Império (1822- 1889), ou seja, se todos são iguais 

perante a lei, a igualdade formal é reinterpreta e se torna uma condição simbólica derivada da 

posse, forjando-se um mecanismo de hierarquização social que torna “extremamente 

ambíguas as relações entre os componentes das pirâmides de poder brasileiras” (QUEIROZ, 

1976, p.65). Neste argumento, a operacionalidade do mandonismo local estaria referida a não 

limitação no tempo e no espaço do pertencimento local da escolha política; da violência e do 

favor. 

                                                           
12 De acordo com a nova legislação, a seleção de famílias beneficiárias de projetos de reforma agrária 
passa a ser feita por meio de edital de convocação no município onde o projeto de assentamento será 
localizado, levando em consideração, por exemplo, a antiguidade da família ou do individuo no 
Município; o fato da família ou indivíduo integrar um  acampamento situado no Município em que se 
localize o projeto de assentamento e do fim da titulação coletiva dos lotes de assentamento (BRASIL, 
2017). 
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Entre os impasses do Brasil contemporâneo teríamos uma legislação e uma dinâmica 

social e econômica que concorre para o alargamento do poder econômico e político de alguns 

grandes grupos ligados ao agronegócio por meio de sua expansão em diferentes setores da 

economia e de sua forte e constante representação legislativa. Como consequência, é 

possível sugerir que a lógica de distribuição desigual de poder político e econômico 

associados à imobilização de largas extensões de terra parece resguardada em sua 

operacionalidade, concorrendo para a naturalização, recorrente na história brasileira, da 

autoridade e do mando.  

Em um enquadramento mais amplo, podemos circunscrever a imobilização de grandes 

quantidades de terra como um mecanismo-chave no ordenamento dos conflitos sociais e 

políticos no Brasil contemporâneo, na medida em que concorre para o confinamento do poder, 

tornando-o condição naturalizada de autoridade e mando.   

 O breve esforço aqui realizado para articular o acúmulo teórico formulado no interior do 

pensamento social brasileiro visa reconhecer a atualidade de algumas das questões e 

categorias gestadas no bojo da reflexão sobre a sociedade e o Estado, levantando novas 

questões sobre a reflexão de como a política se realiza no mundo rural. 
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