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RESUMO 
 

A concentração fundiária no Brasil é uma questão que nos 
remete a reflexão sobre a cidadania, pois o direito a 
propriedade, tanto rural quanto urbana, é um direito 
fundamental de todo cidadão. Neste sentido, estes são 
conquistados a partir de lutas sociais, entretanto, são 
confrontados a partir da correlação de forças predominante no 
sistema capitalista. Assim, essa reflexão teórica, em que pese 
seus limites, tem como objetivo analisar o direito a terra como 
um direito de cidadania, refletindo a partir dos antagonismos 
existentes no sistema visibilizando as desigualdades 
estruturais, tanto do ponto de vista social, econômico, como 
também, fundiário. 
 
Palavras-chave: Estrutura fundiária. Cidadania. Questão da 
terra. 
 
ABSTRACT 

 
Land concentration in Brazil is an issue that leads us to 
reflection on citizenship as the right to property, both rural and 
urban, is a fundamental right of every citizen. In this sense, 
these are conquered from social struggles, however, are 
confronted from the correlation of forces prevailing in the 
capitalist system. Thus, this theoretical reflection, despite its 
limitations, is to analyze the right to land as a right of 
citizenship, reflecting from the existing conflicts in giving 
visibility structural inequalities system, both socially, 
economically, as well as, land. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A questão da posse da terra no Brasil se funda a partir da concentração fundiária 

originada desde o período colonial e presente até os dias atuais. Esta questão encontra 

suas raízes no modelo econômico extremamente desigual que promove os antagonismos 

entre as classes sociais. Desta forma, os direitos de cidadania se encontram relegados pela 

ausência de uma efetiva intervenção do Estado em relação aos trabalhadores que 

encontram em situação de miséria por conta de uma política fundiária excludente.  

Desta forma, este artigo, em que pese seus limites, trata-se de uma reflexão 

teórica que procura analisar o direito a terra como um direito de cidadania, a partir da 

perspectiva histórica da configuração desse sistema desigual de distribuição de terra no 

Brasil e histórica situação de predominância do latifúndio. É importante ressaltar que o 

presente artigo é oriundo de reflexões e debates realizados na disciplina “Questão Social, 

Estado e Cidadania” do Programa de Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia 

(PPGSS) da Universidade Federal do Amazonas.  

O texto procura articular as categorias questão fundiária e cidadania tendo em 

vista que estão eminentemente articuladas a questão de direitos, sejam eles, sociais, 

políticos ou civis, e as lutas sociais para conquistá-los. Neste sentido, partimos da 

perspectiva teórica de Coutinho (1999, p. 42) para conceituar cidadania, o qual salienta que 

se trata da capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou por todos, de se apropriarem 

dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização 

humana em um determinado contexto histórico.   

Partindo desse entendimento: no primeiro momento será realizada uma 

discussão histórica, buscando as raízes para a estrutura fundiária brasileira, tendo como 

marco histórico a formação da colônia até o período do início da democratização do país, 

nos anos 80; o segundo tópico apresenta a proposta de articular diretamente a questão da 

terra, garantida constitucionalmente, e ratificada por outras legislações, como um direito que 

repercute na vida social dos sujeitos, sendo assim, na sua cidadania.  

 

2. QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL: BREVE TRAJETÓRIA DA ESTRUTURA 

FUNDIÁRIA 

 

A expressão questão agrária, segundo Stédile (1997, p. 8) se refere a estudos 

sobre a forma de o capital se desenvolver nos diferentes modos de produção, em especial 
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no capitalismo. A partir da correlação de forças, se evidenciam diversos problemas agrários 

a partir dessa questão, no qual podemos destacar as formas de acesso e posse da terra que 

se constituiu no Brasil. 

Neste contexto, podemos salientar que a estrutura fundiária ou a concentração 

da propriedade da terra, ainda de acordo com Stédile (1997, p. 20), se refere a forma como 

está distribuída a propriedade das terras num país.   

O retrato da estrutura fundiária no Brasil nos remete a uma realidade 

extremamente desigual, onde o acesso a terra não se configura de maneira democrática, 

mas está concentrado nas mãos de uma oligarquia rural. No entanto, de acordo com 

estudos, a raiz dessa concentração remonta desde o período colonial, onde os povos que já 

habitavam o país foram dizimados e expulsos de suas terras.  

Até a conquista europeia não existia propriedade privada na América, tudo era 

bem comum. No embate que sucedeu entre índios e brancos, os primeiros foram dominados 

e suas terras passaram a ser geridas de acordo com a vontade do colonizador, 

desrespeitando a maneira em que se organizavam a séculos. (STÉDILE, 1997, p. 9) 

O que se configurou no imaginário coletivo sob a ótica dos colonizadores era 

que as terras no Brasil estavam aparentemente inabitadas, ou habitadas por seres 

selvagens, atrasados em relação aos padrões europeus. No entanto, Porro (1995, p. 10) 

salienta que a evolução do processo de ocupação foi, via de regra, muito rápida, conduzindo 

em poucas gerações, quando não em poucos anos, à desintegração social e à perda dos 

valores culturais dos povos indígenas no Brasil. A conquista do “novo mundo” não foi um 

processo de povoamento, mas de despovoamento. 

Após a “descoberta”, o período de 1530 até o século VXIII, Portugal procurou 

garantir sua hegemonia através do gerenciamento das terras, as quais passaram a 

pertencer ao rei de Portugal que as doava a pessoas que tivessem prestado serviços a 

Coroa. A partir desse processo, as terras doadas passaram a ser dividas em capitanias3, as 

quais eram confiadas aos chamados “donatários”4. De acordo com Fernandes (2014), foram 

criadas quinze capitanias com o intuito de proteger o território conquistado de ameaças 

externas e “desenvolver” a colônia.  

                                                           
3 Conforme Mosolino e Piletti (1999, p. 23) eram divisões administrativas formadas por grandes 
extensões de terras, com o objetivo de promover o povoamento, a ocupação, a defesa do território, a 
produção de alimentos e outras riquezas. 
4 De acordo com Fernandes (2014, p. 26) eram membros de uma classe nobre- militares e 
burocratas- de total confiança da Coroa. Desta forma, para ter acesso a terra era necessário ser 
amigo do rei, ou seja, pertencer a nobreza. 
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Desta forma, o legado desse sistema de capitanias foi o desenvolvimento de 

grandes propriedades chamadas sesmarias5, o que originou a Lei das Sesmarias. Este 

regime foi o primeiro a regular a posse da terra por meio de doações e, de acordo com 

Mosolino e Piletti (1999, p. 23), deram origem ao latifúndio (grande propriedade rural 

improdutiva).  

Vale ressaltar que, na leitura de Fernandes (2014), essa lei reservava a 

titularidade de propriedade apenas aos indivíduos que realizassem o efetivo cultivo da terra, 

caso contrário, estas deveriam ser devolvidas, as quais passaram a ser denominadas de 

“terras devolutas”6. Porém, embora a regra seguisse a lógica em outras regiões sob o 

controle da Coroa portuguesa, as exigências do sistema de sesmaria não tiveram efeito 

prático, sendo as terras não devolvidas, passavam a ser subutilizadas. 

De acordo com Rodrigues (2001), a partir deste modo de exploração da terra, 

que procurava extrair ao máximo a fim de gerar riqueza e poder a metrópole, emerge a 

necessidade de grande número de mão de obra, o que levou à constituição dos latifúndios 

monocultores baseados no trabalho escravo, que passaram a ter como finalidade a 

produção para exportação. 

Neste sentido, a produção organizada atendia os interesses da metrópole e não 

as necessidades da colônia, o que contribuiu para a contribuição de um processo de 

concentração da propriedade privada da terra no Brasil.  

Ainda de acordo com Rodrigues (2001, p. 19), o regime de sesmaria prevaleceu 

até a independência do Brasil, em 1822, quando foi revogado pelo Príncipe Regente, D. 

Pedro II. A partir desse ato, o país passou por três décadas sem regulamentação no que diz 

respeito à aquisição de terras, prevalecendo o regime de posse, chamada por alguns de 

“era das posses”7, onde cada um ocupava o que podia ou considerava conveniente. 

Entretanto, nesse período, conforme Mosolino e Piletti (1999, p. 26), não houve 

alteração do perfil da estrutura fundiária do país, que continuou assentado no latifúndio 

monocultor, agora com a expansão do café, também utilizando mão de obra escrava e com 

a sua produção voltada para o exterior. 

Este período de livre adesão das terras devolutas durou apenas até a aprovação 

da Lei nº 601, conhecida como Lei de Terras de 1850, também chamada de Lei Vergueiro, 

                                                           
5 Sistema originado a partir do antigo sistema português de concessão de terras, embasado em Lei 
Régia do Século XIV. (Rodrigues, 2001) O termo sesmaria se referia inicialmente, à data em que o 
nobre português recebia o direito de exploração da terra. (Fernandes, 2014, p. 28) 
6 O termo designa terras públicas não doadas ou devolvidas. (Fernandes, 2014, p. 28) 
7 Ver Mosolino e Piletti (1999, p. 26) 
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que regulamentava a compra da propriedade da terra, transformando-a assim, em 

mercadoria. 

Uma das consequências sociais dessa lei foi a consolidação do latifúndio como 

estrutura básica da distribuição de terras no Brasil, de acordo com Stédile (1997), pois esse 

momento coincidiu com o período de abolição da escravatura, em 1888, onde o Estado 

Imperial queria garantir que os escravos recém-libertos permanecessem disponíveis em um 

mercado de trabalho que teria de ser criado quando a abolição eliminasse, de vez, a força 

de trabalho baseada na escravidão, cerceando-os da possibilidade de adquirir as terras que 

eram postas à venda por preços exorbitantes. 

Com base neste entendimento, Rodrigues (2001) afirma que esta restrição limita 

a propriedade aos grandes fazendeiros, afastando- a dos escravos que irão ser libertos, 

atingindo diretamente os camponeses, uma vez que ocasiona a exclusão destes segmentos 

do acesso à terra, demarcando assim uma política fundiária excludente. Desse modo, a Lei 

de Terras se estrutura em caráter extremamente desigual. Desta forma, em reposta para 

reivindicar melhores condições de vida através da redistribuição de terras, surgem ao longo 

do século XIX e XX, diversos movimentos de camponeses e agricultores que buscavam 

seus direitos quanto ao uso e acesso a terra. Para exemplificar, no século XIX, aconteceram 

as guerras messiânicas de Canudos (1896- 1897), onde surgiram os movimentos 

camponeses. O século XX foi marcado pela guerra do Contestado (1912- 1916), as Ligas 

Camponesas (1954) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra- MST (1984)8.  

É importante ressaltar que, na leitura de alguns autores (Mosolino e Piletti,1999; 

Veiga, 1993; Silva, 2004; Fernandes, 2014), apesar do movimento dos camponeses, e a 

organização dos trabalhadores rurais e agricultores em prol do uso e posse da terra de 

forma justa e igualitária para todos, a estrutura fundiária brasileira se mantém inalterada ao 

longo dos séculos. 

Na perspectiva de Veiga (1993), esta concentração fundiária é uma 

característica bastante comum nos países de Terceiro Mundo, em que os latifúndios se 

constituíram como um elemento estrutural do sistema colonial e se perpetuou até a 

atualidade.  

Com a revolução de 1930, no período do “Estado Novo” de Getúlio Vargas, 

começam a surgir as primeiras iniciativas por parte do Estado, em que procurou reduzir a 

influência da oligarquia rural e estimular o surgimento de associações e sindicatos de 

trabalhadores rurais, conforme explicitado anteriormente (MST, Ligas Camponesas, entre 

outros). Dos governos que o sucederam até 1964, somente o último, segundo Veiga (1993, 

                                                           
8 Cronologia baseada em Mosolino e Piletti (1999, p. 28) 
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p. 20), o de João Goulart, procurou levar à prática a ideia de uma redistribuição da 

propriedade fundiária. 

Conforme Fernandes (2014), esse ato causou medo na oligarquia rural, uma vez 

que sinalizou com a possibilidade de perda de seu poder e de aumento do controle do 

estado sobre a terra. Desta forma, procuraram reagir e garantir a dominação através do 

golpe militar de 1964. 

Em contrapartida, de acordo com Mosolino e Piletti (1999, p. 28), o novo 

governo, surpreendentemente, inclui entre as suas prioridades a realização da reforma 

agrária por meio da redistribuição da terra através de várias iniciativas, tais como: a criação 

do Estatuto da Terra (1964), o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), que foi extinto 

em 1970 para dar lugar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

que reduziu o problema fundiário a uma questão menor e a ênfase deixou de estar na 

reforma agrária para fixar-se na colonização, em especial na Amazônia. 

Entretanto, dentre as iniciativas elencadas acima, o Estatuto da Terra, de acordo 

com Fernandes (2014), teve uma conotação negativa, pois foi um documento elaborado por 

um comitê executivo de revisores do próprio regime, com vistas a eliminar o latifúndio e 

promover a agricultura familiar através da redistribuição de terras, porém, foi transformado 

por representantes da oligarquia rural para seus próprios interesses. Partindo desse 

entendimento, Rodrigues (2001) salienta que o Estatuto estabelece medidas que aumentam 

o controle do governo central sobre a estrutura fundiária. 

Desta forma, na década de 60 e 70, o Brasil passou por um forte período de 

modernização da agricultura, no entanto, esta teve como condição a manutenção de uma 

estrutura fundiária concentrada em detrimento de um desenvolvimento capitalista no campo, 

excluindo grande parte da população dos ganhos de produtividade. Assim, Marins (1985, p. 

33) aponta que toda a política de terras vinculou-se aos interesses da política econômica e 

de estabelecimento das grandes fazendas nas áreas pioneiras, aos interesses dos grandes 

grupos econômicos. 

Com o fim da ditadura militar e o início de um novo momento na história do 

Brasil, em Março de 1985, José Sarney assume o governo, tendo em vista o falecimento do 

titular Tancredo Neves. O presidente procura assumir todos os compromissos firmados por 

Tancredo sobre a reforma agrária, dentre eles: promulgou o Plano Nacional de Reforma 

Agrária (1985) e criou o Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário (MIRAD). 

Em contrapartida, o Plano Nacional de Reforma Agrária não saiu do papel, tendo 

em vista que, segundo Mosolino e Piletti (1999, p. 34), somente foram assentadas 75 mil 

famílias (pouco mais de 5%) das 1,4 milhão que estavam previstas no PNRA.  



 
7 

 
7 

 

 

7 
 

                  

Desta forma, a partir de todos esses conflitos de interesses entre a oligarquia 

rural, presente no Congresso Nacional e influente na tomada de decisões frente a questão 

da terra no Brasil, os camponeses, trabalhadores rurais e agricultores familiares, que lutam 

pelo acesso a terra para que tenham melhores condições de vida, tem os seus direitos mais 

básicos cerceados. Nesta perspectiva, a via mais coerente para que o país possa superar 

as condições de desigualdade estrutural fundiária presentes, seria a redistribuição da terra 

através da Reforma Agrária.  

Entretanto, apesar de existirem diversos movimentos em prol da reforma agrária, 

da luta pela terra, seu nível de mobilização ainda é muito baixo para que se possa 

implementar uma verdadeira distribuição equitativa de terras. Apesar disso, a luta pela 

reforma agrária possui como base o direito a terra como um princípio que nos remete a vida 

e a dignidade dos sujeitos enquanto cidadãos. 

 Assim, é imprescindível num país como o Brasil, onde há uma extensa faixa de 

terras agricultáveis e uma inegável “vocação agrícola”, que a projeto de reforma agrária seja 

implementado, tendo em vista que este contribuiria de maneira imensurável para a 

minimização de problemas como a migração forçada, o inchaço das cidades, a violência, o 

desemprego, a fome e a miséria de milhões de brasileiros que atualmente, se encontram 

excluídos da sociedade sem cidadania. 

 

3. DIREITO A TERRA COMO UM DIREITO DE CIDADANIA 

 

A discussão em torno da concentração da terra e a reforma agrária conduzem a 

refletir sobre o direito e cidadania, tendo em vista que esta se articula com a noção de 

acesso a direitos e garantias, conforme afirma Nogueira (1999). Importante ressaltar que a 

luta pela cidadania está presente na pauta dos movimentos sociais que também reivindicam 

o direito a terra como um direito crucial para a reprodução social e cultural dos indivíduos. 

Importante destacar que a noção de cidadania não é um conceito que nasceu na 

contemporaneidade, mas remonta desde a Grécia antiga, de acordo com Coutinho (1999). 

Na modernidade, John Locke deu uma importante contribuição a formulação deste conceito 

ao afirmar que o direito a propriedade era um direito inalienável ao ser humano, portanto, 

fundamental no desenvolvimento da cidadania, e cabia ao governo zelar por ele. Assim, 

Coutinho (1999) salienta que Locke prioriza o direito à propriedade, que incluía não só os 

bens materiais dos indivíduos, mas também sua vida, liberdade e somente a sobrevivência.   
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Em contrapartida, Coutinho (1999) salienta que, a partir da perspectiva de Marx, 

para o direito se tornar universal, assegurando a todos a apropriação dos frutos do próprio 

trabalho, a propriedade não pode ser um privilégio de poucos, devendo ao contrário ser 

socializada. Nesta perspectiva de análise, se insere os princípios da reforma agrária, que 

precariza a redistribuição de terras de maneira equitativa. 

Assim sendo, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 garante o direito a 

propriedade como um direito fundamental, no seu Art. 5º. No entanto, este direito não é 

absoluto, tendo o proprietário o dever de dar uma função social a propriedade, de acordo 

com Art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal. 

A propriedade rural tem como função social, conforme o Art.  186 da mesma lei, 

“o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as 

relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e dos 

trabalhadores, sendo dever do poder público zelar para que a propriedade da terra atenda 

essas funções”. 

Neste sentido, é importante salientar que esse direito garantido 

constitucionalmente não é estendido a grande parcela da população que ainda luta, 

sobretudo através dos movimentos sociais, por uma distribuição da propriedade mais 

equitativa tendo em vista a grande concentração fundiária, que é um dos principais 

problemas no país. 

É possível observar essa disparidade na questão fundiária no censo 

agropecuário de 2006, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a 

partir dos dados evidenciados no índice de Gini, cálculo usado para medir a desigualdade 

social, que em 2006 era de 0,872, desta forma, quanto mais perto de 1, maior a 

concentração. 

 Neste contexto, estudos salientam diversos problemas sociais oriundos da 

questão fundiária, tais como: fome e miséria no meio rural, que repercute, a partir do êxodo 

rural, no inchaço das cidades, criando uma grande massa de marginalizados e esta 

realidade, por sua vez, como um efeito dominó, a partir da falta de uma efetiva intervenção 

do poder público, acabam agravando os problemas sociais e econômicos não somente no 

campo, mas também na cidade.  

No que concerne ao êxodo rural, é possível observar um decrescimento no 

índice populacional do campo desde a década de 1920, onde 84% das pessoas viviam na 

zona rural, e atualmente cerca 15% da população brasileira reside em áreas rurais, de 
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acordo com dados do IBGE. Esta realidade está se configurando, conforme Piletti e 

Mosolino (1999, p. 44), tendo em vista difusão de fatores como:  

“a terra usada como “reserva de valor”, ou seja, latifúndios improdutivos; 

propriedades pequenas e insuficientes para gerar renda pra família; mecanização no 

campo, acarretando desemprego; a difícil sobrevivência do pequeno proprietário de 

terras, pela dificuldade na aquisição de empréstimos para comprar máquinas 

agrícolas; a expansão de grandes monoculturas que provocam a redução dos 

empregos permanentes no meio rural; desastres naturais com perda da produção 

agrícola;” 

Na perspectiva posta por Cruz (1980), o modo de vida no meio rural é diferente 

do encontrado na cidade, sendo esta mais trepidante e altamente competitiva, porém 

quando o rurícola se depara com esta realidade termina se tornando um “bóia- fria” 9. Um 

outro aspecto que merece destaque nesta discussão, é o processo de desativação do 

campo, que acaba implicando na diminuição do produto agrícola na cidade, tendo como 

uma das consequências o fenômeno da desestabilização econômica. 

No entanto, é preciso ressaltar, de acordo com Silva (2004, p. 99), que não 

foram os pobres do campo os causadores do êxodo rural, e muito menos dos problemas na 

cidade, e sim, os responsáveis pela sua expulsão- grandes proprietários e empresas, além 

do Estado, por sua não efetivação de políticas de incentivo a fixação do homem ao campo.  

Dentre todos os problemas evidenciados por conta da concentração fundiária e a 

não efetivação dos direitos fundamentais de cidadania de grande parte da população que 

vive ou tem raízes no campo é necessário se questionar: por que em um país com uma 

grande extensão territorial, onde se dividir todos os 160 milhões de hectares, caberia para 

cada pessoa cerca 5 hectares, milhões de pessoas ainda continuam sem um lugar social 

onde possam viver e se desenvolver enquanto cidadãos? 

Partindo da discussão desenvolvida, é possível afirmar que o papel do Estado é 

crucial no que diz respeito a efetivação da política agrária no país. Para, Fleury (1994, p. 11 

apud Simões, 1979:62) a necessidade de intervenção do estado é oriunda das contradições 

no sistema capitalista:  

“A transformação do direito em uma função estatal pela generalização e equalização 
jurídica no conceito de cidadania é parte da transformação que se dá com a 
expansão da ordem burguesa, em substituição à concepção anterior de direito 
restritivo e punitivo, emanada da organização social estamental.” 

Partindo desse pressuposto, ainda de acordo com o pensamento da autora 

supracitada, a intervenção estatal por meio de políticas públicas é uma manifestação 

contraditória do capitalismo, tendo em vista que este procura atuar nas contradições 

oriundas do modo de produção. Desta forma, é a natureza do Estado intervir nas questões 

                                                           
9 O trabalhador assalariado ‘puro’, que sobrevive exclusivamente da venda da sua força de trabalho 
e, em geral, reside nas periferias das pequenas e médias cidades do interior. (SILVA, 1981, p. 31) 
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sociais por meio de políticas públicas para garantir os direitos sociais e a reprodução social 

da população em toda sua plenitude. 

No que se refere a questão fundiária no Brasil, a intervenção estatal, a qual 

deveria estar voltada para implementação da proposta de reforma agrária que ainda se 

encontra não vinculada aos interesses do capital internacional e dos grandes proprietários 

de terra em detrimento da população que necessita de áreas para sua moradia e trabalho, a 

fim de reduzir a miséria existente no campo e aumentando a disponibilidade de alimentos 

para a população. 

Deste modo, a política de reforma agrária deve realizar não somente a 

redistribuição de terras, mas uma efetiva perspectiva de qualidade de vida para a população 

de maneira geral, entretanto, isto não se concretiza, por depender da correlação de forças 

presente na conjuntura do sistema capitalista.  

Vale ressaltar neste processo, além do papel do Estado, moldado pelas relações 

contraditórias existentes, é necessário uma efetiva participação da sociedade, como 

exercício de cidadania, para o estabelecimento de um novo modelo de sociedade, com 

vistas a uma redistribuição menos desigual de renda, desta forma, as políticas fundiárias 

alcançariam o conjunto de trabalhadores, em especial os rurais. 

Nesta perspectiva, para Coutinho (1999, p. 47), embasada nos estudos de Marx, 

esses direitos seriam inteiramente conquistados a partir da emancipação humana, ou seja, 

da cidadania plena, a qual se efetivaria através da articulação entre os direitos civis, 

políticos e sociais10. No entanto, esta articulação não seria possível num regime 

extremamente excludente como tem se caracterizado o sistema capitalista.  

Portanto, entendemos que a luta pela cidadania, na realidade brasileira, parte da 

melhor democratização da estrutura fundiária, tendo em vista que esta repercute não 

somente no sistema econômico, mas também no social, cultural e político, tanto da parcela 

da população que reside em áreas urbanas e rurais, e todo este contexto deve estar 

articulado a um sistema econômico mais igualitário e includente.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                           
10 Direito civil estaria relacionado ao direito de dispor do próprio corpo, locomoção e segurança; os 
direitos políticos estariam relacionados ao direito de livre expressão, pensamento e prática política; 
enquanto que os direitos sociais estariam relacionados ao atendimento das necessidades humanas 
básicas. (COVRE, 1995) 
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A partir das reflexões desenvolvidas anteriormente, é possível considerar que a 

concentração fundiária tem suas bases sobretudo a partir do modelo desigual do sistema 

capitalista e se origina, no Brasil, no sistema colonial por meio da implantação do latifúndio. 

Desta forma, a reforma agrária, por meio da luta pela terra, passa a ser um direito elementar 

do cidadão. 

A atual estrutura fundiária brasileira pede uma solução eminente e compatível 

com a dignidade humana e valorização dos trabalhadores. É necessário que se efetive as 

políticas agrárias brasileiras contextualizadas a cada região, assegurando os direitos 

igualitários e acesso a bens e serviços sociais. 

Desta forma, a reconfiguração da estrutura fundiária permitirá ao homem do 

campo, e também o das cidades, o acesso e uso da terra de maneira mais democrática e 

igualitária, deixando esta, de ser privilégio de poucos, os quais são detentores de grandes 

extensões para a especulação imobiliária e valorização para o capital internacional, 

passando a ser um direito de todos. Assim, exercendo esse direito, os trabalhadores rurais 

passarão não somente a ter condições de vida e trabalho mais dignas, mas se tornarão 

efetivos cidadãos. 
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