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Editorial & Expediente

Vivemos num país de dimensões continen-
tais, com uma das biodiversidades mais 
ricas do mundo. Temos o maior fluxo su-
perficial de água doce, sol o ano todo, mi-

lhares de quilômetros quadrados de zona costeira 
e uma grande diversidade cultural. Mas, apesar de 
toda a riqueza de recursos naturais e culturais, o 
Brasil ainda tem índices elevados de fome, anal-
fabetismo e violência, entre outros problemas en-
contrados no campo e na cidade.

Essa realidade é fruto do atual modelo de 
desenvolvimento que discrimina o pobre e fa-
vorece a classe dominante, o latifúndio, o agro-
negócio, as transnacionais que controlam a 
produção e a comercialização de commodities 
agrícolas. Tal exclusão perdura há mais de 500 
anos e reproduz a desigualdade social e a des-
truição do meio ambiente. 

Nossa história é marcada pela luta entre dois 
modelos de agricultura. De um lado, está o agro-
negócio – agricultura capitalista, baseada na mo-
nocultura, incapaz de alimentar a população com 
distribuição justa e diversificada. Do outro lado, a 
agricultura familiar camponesa – baseada no poli-
cultivo, na mão-de-obra familiar, na produção de 
alimentos saudáveis e no auto-sustento. Os povos 
do campo são responsáveis por cerca de 70% da 
produção de alimentos que vão para a mesa dos 
brasileiros e brasileiras, portanto, esses trabalha-
dores têm direito à terra e a condições dignas de 
trabalho e de investimentos por parte do governo 
federal.

Queremos compartilhar as preocupações dos 
povos do campo e a luta incansável pela reforma 
agrária e pela soberania territorial e alimentar. Os 
movimentos sociais e as organizações do campo 
têm sido protagonistas nessa luta por reforma 
agrária, dignidade e justiça para milhões de cam-
poneses/as, trabalhadores/as sem terra, agriculto-
res familiares, povos tradicionais e indígenas que 
dependem da terra para viver. 

Desta forma, o Fórum Nacional pela Reforma 
Agrária e Justiça no Campo (FNRA), formado por 
48 entidades, participa dessa luta. Pensando nisso, 
em 2000, o Fórum criou a Campanha pelo Limite 
da Propriedade da Terra e sua Função Social, que 
defende o fim do latifúndio, a partir da inclusão de 
um novo inciso na Constituição Federal para limi-
tar as propriedades rurais em 35 módulos fiscais, 
medida adotada pelo Estado para dividir a terra e 
que varia de região para região. 

A Constituição Federal, em vários artigos as-
segura aos cidadãos e cidadãs o “direito à pro-
priedade”, porém sem limite estabelecido. Para 
alguns, esse direito é interpretado como garantia 
absoluta e ilimitada, legitimando a concentração 
de imensas áreas nas mãos de poucas pessoas e 
grupos, enquanto a maioria da população se en-
contra excluída. Por meio da força e com base 
nesses argumentos e em leis elaboradas por in-
fluência da oligarquia, os latifúndios são promo-
vidos no país.

Diante da realidade do campo, vários segmen-
tos sociais se mobilizam para conquistar seus di-
reitos. Neste sentido, a Campanha exige do Estado 
a garantia do direito à propriedade rural. Além 
disso, a Campanha está engajada na luta contra o 
agronegócio e o hidronegócio no Brasil, que vi-
sam apenas o lucro, destruindo o meio ambiente, 
a biodiversidade e, muitas vezes, desabrigando mi-
lhares de trabalhadores rurais, quilombolas, indí-
genas e comunidades ribeirinhas. 

É preciso existir uma estrutura fundiária de-
mocratizada e agricultura diversificada e saudável, 
que preserve o meio ambiente e valorize a iden-
tidade cultural. A Reforma Agrária e a soberania 
alimentar são possíveis a partir da união dos po-
vos do campo e da cidade. É necessário buscar um 
novo modelo de produção e desenvolvimento que 
garanta ao povo dignidade e justiça. Esse novo 
modelo de desenvolvimento passa necessariamen-
te pelo campo, pelo modo de vida desse povo. 
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Estamos em Campanha pelo Limite Máximo 
da Propriedade da Terra. Não é a primeira 
vez, nem será a última, que a mobilização 
acontece e sempre com a iniciativa do Fó-

rum Nacional pela Reforma Agrária, juntamente 
com diversas Igrejas e entidades sociais. Enquanto 
o Brasil for o campeão mundial em ostentar esta 
chaga do latifúndio e não houver na lei um limi-
te à voracidade pela propriedade privada da terra, 
vai haver esta Campanha.

Na base está o velho e nefasto conceito da pro-
priedade como um direito absoluto. Assim ele é 
ensinado dogmaticamente na maioria das esco-
las de direito e, infelizmente, está na cabeça de 
grande número de juízes, sobretudo na hora de 
decidir questões de reintegração ou manutenção 
de posse. O mais grave é quando este absolutis-
mo invade a propriedade da terra que, por sua 
natureza genuína, é destinada a garantir a vida de 
todo vivente, sobretudo dos seres humanos. Na 
obra Conflitos no Campo Brasil, publicada pela 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), referentes ao 
ano de 2007, há 14.221 despejos da terra senten-
ciados pelo Judiciário, num verdadeiro massacre 
do social. Há casos dramáticos de despejo de de-
zenas de famílias que viviam há vários anos na 
área, produzindo para sua auto-sustentação e 
abastecendo várias feiras da região. O despejo ju-
dicial é, algumas vezes, acompanhado de destrui-
ção das casas e devastação das lavouras, sendo 
o destino das famílias expulsas não outra terra, 
mas as periferias das cidades.

Juntamente com esse direito absoluto, en-
tra a pretensão da concentração da terra de 
maneira ilimitada. Tal pretensão não encontra 
nenhum obstáculo na lei. Pelo contrário, a Lei 
de Terras propicia o acesso à terra unicamente a 
quem pode comprá-la. É a privatização ilimita-
da da terra. Por mais absurdo que seja, qualquer 

“Enquanto o Brasil for o 
campeão mundial em ostentar 
esta chaga do latifúndio e 
não houver na lei um limite à 
voracidade pela propriedade 
privada da terra, vai haver 
esta Campanha”.

Limitar a propriedade,

liberar o social

Bispo Emérito 
de Goiás (GO) e 
Conselheiro da CPT

Dom Tomás Balduino

Artigo Dom Tomás Balduino

pessoa pode se tornar dona de toda a terra do 
Brasil, desde que a compre. Com essa transfor-
mação da terra em mercadoria, até mesmo os 
ricos estrangeiros vão se tornando proprietários 
de muita terra aqui, pondo em risco a própria 
soberania nacional. 

Felizmente, a nova consciência mundial da 
função social da propriedade, como um direito 
fundamental, vem fazendo caminho entre nós. 
Apesar das oposições reacionárias, a função 
social adquiriu destaque na nossa Constitui-
ção federal, que assim prescreve:”A proprieda-
de atenderá a sua função social” (art 5º, item 
XXIII). A função social tornou-se, pois, prio-
ritária em face da propriedade. E, mais ainda, 
tornou-se o elemento essencial, interno da de-
finição da propriedade, o elemento do conteú-
do do direito de propriedade.

Com relação à propriedade da terra, a Cons-
tituição diz: “Compete à União desapropriar por 
interesse social, para fins de reforma agrária, o 
imóvel que não esteja cumprindo sua função so-
cial” (Art.184).

É aqui, precisamente, que a nossa Campa-
nha vai dar a sua contribuição histórica. No ar-
tigo 186, onde a Constituição expõe os quatro 
itens exigidos para o cumprimento da função 
social da propriedade, a Campanha propõe, via 
emenda constitucional, um quinto item, a sa-
ber, o limite da propriedade da terra a 35 mó-
dulos fiscais.

Aí, sim, o campo se abrirá à democratização da 
terra, com a extinção do latifúndio, concentrador 
e violento. E cairão todos os obstáculos interpos-
tos no caminho da reforma agrária. Aí, sim, será 
plenamente liberado o social no campo, pela limi-
tação da propriedade da terra. 
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Temáticas da Campanha

É 
possível a desapropriação das propriedades que não cumprem 
a função social”. É o que afirma o professor e advogado Jacques 
Alfonsin. Ele explica que, para isso, há implicações em artigos da 
Constituição Federal que devem ser considerados no processo 

de desapropriação de terra. 
O artigo 184 da Constituição Federal prevê a desapropriação de 

propriedades que não cumprem a função social. “A desapropriação 
de terra deveria ser uma iniciativa da União. Mas, apesar disso, é 
muito raro encontrar um latifúndio desapropriado sem uma ação 
de pressão, principalmente pelas ocupações”, constata Alfonsin. 

As ocupações estão amparadas pela Constituição Federal que, no 
artigo 1º, diz “que todo poder emana do povo” – a soberania do povo 
não permite que um direito fundamental, como o direito à alimentação 
e à casa, que dependem da terra, fique esperando indefinidamente.  

Os artigos 184 e 186 relacionam o direito de propriedade à fun-
ção social. São quatro requisitos que definem a função social: uso 
adequado e racional da terra; relações de trabalho, proteção do meio 
ambiente e bem-estar de todos os envolvidos com ela. 

De acordo com o professor, pela legislação brasileira, é possí-
vel comprovar que nenhum centímetro de terra no País pode ser 
apenas de um proprietário. O artigo 225 da Constituição Federal 
diz que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado – bens de 
uso comum do povo – ar, florestas, água. Para defender esses bens, 
qualquer pessoa do povo pode tomar a iniciativa, inclusive usando 
a força, explica o professor. “Pela legislação é possível provar que a 
ocupação de terra não é um ato ilícito – mas a propriedade que não 
cumpre a função social é um ato ilícito. A desapropriação é antece-
dida por um decreto presidencial, declarando o imóvel de interesse 
social, após vistoria do Incra  (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária) que ateste ser improdutivo”, orienta.

Produtividade – Esse é o critério da função social previsto no inciso 
II do artigo 185 da Constituição Federal. Segundo Alfonsin, na Cons-

Guilherme 
Delgado

“Direitos sociais não são favores, são conquistas”

Para a população ter acesso aos direitos é preciso conheci-
mento e capacitação para requerê-los. Esse é o alerta de 
Guilherme Delgado, doutor em economia pela Unicamp e 
consultor da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Para ele, 

“os direitos sociais parecem ser muito jurídicos quando, na reali-
dade, têm a ver com o povo. São direitos inerentes à vida”.

O conjunto dos direitos sociais: saúde, habitação, previdência, tra-
balho, acesso à terra são direitos que dependem da presença do Estado 
para garantir essas conquistas. Esses direitos sociais não é um campo já 
conquistado, ele está em construção, mas por falta de conhecimento e 
informação, muitas pessoas não conhecem esses direitos. 

De acordo com Delgado, a construção de direitos sociais dá-se 
no enfrentamento, na luta e na conquista. “Direitos não são favo-
res que políticos dão ao povo. É preciso superar essa idéia de que 
direito é favor, doação”, alerta.

O professor recomenda ser vigilante quanto aos direitos sociais, 
fazer mobilizações e acompanhamento das propostas que destroem 

os direitos conquistados. “O direito social está na 
lei e o cidadão pode requisitar a sua execução por 
meio do Ministério Público”, aconselha.

Reforma da Previdência-  “Deve ser feita para 
ampliar os direitos e não para retirá-los, enquanto 
uns defendem a ampliação de direitos, outros que-
rem transformá-los em caridade, benesses e, até, 
acabar com eles. O professor Guilherme Delgado 
destaca que, “para fazer valer os direitos sociais são 
requisitos necessários: orçamento, financiamento 
e distribuição de renda”.

No campo popular, segundo o professor, tam-
bém existe a idéia de que só tem direito quem con-
tribui. E quem é pobre e não contribui? Fica sem 
direito porque não tem dinheiro? A Previdência vai 
ter sempre uma parte dos benefícios pagos com ori-
gem em tributos e não só na contribuição. 

“Ocupação de terra é apoiada pela Constituição”
tituinte de 1988, a palavra “produtivo” foi introduzida 
como um golpe de força contra a reforma agrária, e é 
praticado pelos grandes projetos e transnacionais que 
vêem a terra como mercadoria. O professor acredita 
que é essa distinção entre produtivo e produtivismo 
que o Incra precisa levar aos tribunais. “Produtividade 
significa relações de trabalho, respeito aos bens coleti-
vos e terra para garantir o direito à alimentação”.

Alfonsin orienta que, depois da desapropriação, 
é importante assegurar a posse da terra por meio da 
concessão real de uso e sua titulação. Assim como a 
desapropriação, a titulação depende do Incra que 
precisa ser acompanhado e pressionado. 

Limite de propriedade – Existem seis bases le-
gais diferentes que sustentam a legalidade do limite 
máximo para a propriedade da terra. São limites im-
postos em virtude da própria soberania do povo, sua 
cidadania e dignidade – relacionados à garantia dos 
direitos humanos fundamentais, da segurança terri-
torial e do cumprimento da função social. São eles: 
limites físicos da propriedade, limites políticos, limi-
tes econômicos, limites sociais (a posse ser reconhe-
cida como um dos direitos humanos fundamentais), 
limites jurídico-legais e os limites éticos (princípios 
que a administração pública deve cumprir – os quais 
devem ser garantidos por todos nós – e um deles é a 
moralidade, que diz que precisamos construir uma 
sociedade fraterna, com ética e moralidade).

De acordo com Alfonsin, os oprimidos devem 
ter a consciência de seus direitos fundamentais, 
manter a pressão e a organização e buscar os recur-
sos e instrumentos legais de defesa dos direitos. 

Jacques Alfonsin

“

“Os direitos sociais 
parecem ser muito 

jurídicos quando, na 
realidade, têm a ver 

com o povo. São direitos 
inerentes à vida”.

“São quatro requisitos 
que definem a função 
social: uso adequado 

e racional da terra; 
relações de trabalho, 

proteção do meio 
ambiente e bem-estar 

de todos os envolvidos 
com ela”. 
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A 
soberania alimentar de um país refere-se às 
condições de produzir seus próprios alimen-
tos, com o fortalecimento e valorização dos 
seus agricultores e agricultoras. E o que afir-

ma Miriam Nobre, da Marcha Mundial de Mulheres.
Para ela, soberania alimentar é mais que um con-

ceito: é um princípio que defende uma alimentação 
saudável, nutritiva e culturalmente aceita, em que 
um povo pode definir o que plantar, como plantar e, 
principalmente, garantir alimento para o mundo.

A luta pela terra é para combater as ações da 
indústria do capital e para defendê-la como ge-
radora de vida, de dignidade, de trabalho. Então, 
qual será o sentido da reforma agrária se não for a 
obtenção de terra para garantir vida e dignidade? 
Como conceber a terra da luta pela reforma agrá-
ria a serviço da indústria do capital? 

Um afronta à soberania alimentar é a produção 
dos agrocombustíveis nas áreas de reforma agrária, 
pois essa política determina o que  plantar, como 
e para quem, tirando das populações o direito de 
decidir sobre sua própria produção e ainda favo-
rece o crescimento da indústria do capital.

“Governo e empresas querem transformar tudo em mercadoria”

“Não podemos falar em soberania alimentar sem pensar em 
reforma agrária – o povo precisa ter sua terra para produzir seus 
alimentos, da mesma forma que não podemos falar de reforma 
agrária sem falar em soberania alimentar”– afirma Miriam.

Para ela, é equivocado pensar na mecanização, uso de adu-
bos químicos e pesticidas como agricultura desenvolvida. 
Desde a revolução verde, que os governantes vêm propagan-
do técnicas de morte (destruição da natureza):“Não podemos 
admitir uma assistência técnica que venha propagar técnicas 
de morte. O conhecimento popular é importante e deve ser 
respeitado”. As sementes são um grande patrimônio do povo e 
devem ser protegidas. As mulheres, tradicionalmente, guardam 
as sementes de espécies que domesticaram e de variedades que 
selecionaram pelo gosto, pela resistência à seca, etc... As mul-
tinacionais estão se apropriando desse patrimônio e gerando 
dependência dos povos.

Não se pode aceitar uma reforma agrária de mercado, seja de 
terra, seja de produção. A reforma agrária deve fortalecer as po-
pulações (camponeses, indígenas, ambientalistas e mulheres) e 
respeitar a cultura local. A produção local dos alimentos é muito 
mais importante no combate à pobreza do que  programas de 
ajuda alimentar que trazem alimentos inadequados às culturas 
das populações. 

Miriam Nobre 

“Não existe soberania alimentar sem reforma agrária e vice-versa”

Estratégias governamentais e empresarias em 
curso querem transformar tudo em merca-
doria: biodiversidade, territórios e até o co-
nhecimento tradicional das comunidades. 

Esse foi o panorama traçado pela antropóloga Ma-
ria Emília Lisboa Pacheco, da Federação de Órgãos 
para Assistência Social e Educacional (FASE).

Para a antroplóloga, existe uma ofensiva do agro-
negócio em processo de expansão no país. Ela enume-
ra quatro estratégias governamentais e empresariais: 
1) criação de novas áreas para monoculturas, 

principalmente da cana, da soja e do eucalipto, 
com a expulsão das populações do campo e, ao 
mesmo tempo, são impostos às comunidades 
tradicionais limites e controles ao direito de 
livre acesso aos bens da natureza necessários 
para a sua vida e trabalho. 

2) surgimento de propostas de criação de parques e 
outras unidades de conservação de proteção inte-
gral sem a presença das populações tradicionais, 
propostas essas diretamente relacionadas com os 
interesses de indústrias de produtos farmacêuti-
cos, cosméticos e outras que, cada vez mais, vi-
sam apropriar-se das espécies das florestas e do 
conhecimento tradicional a elas associados. 

Maria Emília Lisboa Pacheco

3) crescimento do controle da biodiversidade com a liberação dos 
transgênicos e propostas de mudanças na legislação de cultiva-
res e sementes. 

4) o discurso do combustível limpo também é uma estratégia de 
ocupação territorial para o agronegócio.

Contradições – Maria Emília alerta para as contradições en-
volvendo a reforma agrária. Os assentamentos acontecem nas 
áreas que não fornecem condições para as famílias se susten-
tarem com dignidade. Os lotes muitas vezes são pequenos (3 a 
4 ha). Ocorrem endividamentos, e, em conseqüência, a venda 
dos lotes. Há situações de assalariamento, como, por exem-
plo, nas monoculturas da cana. Créditos irregulares que não 
atendem as necessidades. Mas há exemplos também de assen-
tamentos mais antigos e estruturados que dinamizam a econo-
mia regional. 

Maria Emília recomenda que é preciso incorporar as co-
munidades tradicionais  (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 
etc.) no processo de reforma agrária, associando a luta pela 
democratização do acesso à terra com a garantia dos direitos 
territoriais. É importante preservar os biomas e assegurar o 
direito ao livre uso da biodiversidade contra a mercantilização 
dos bens da natureza.  Além disso, é preciso implementar polí-
ticas públicas de financiamento, pesquisa e assistência técnica 
que  ampliem e fortaleçam as experiências de sistemas susten-
táveis agroecológicos que vêm crescendo no país. 

“É preciso incorporar as 
comunidades tradicionais 
(indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, etc.) no 
processo de reforma 
agrária, associando a 
luta pela democratização 
do acesso à terra com 
a garantia dos direitos 
territoriais”.

“É tão necessário garantir 
o acesso à terra e ao 
território, quanto decidir o 
que e como plantar”
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Entrevista Valdez Adriani Farias 

Para o procurador federal do Incra, Valdez 
Adriani Farias, a legislação brasileira não 
impede a reforma agrária. Segundo ele, o 
problema não seria propriamente o conjunto 

de normas existente, mas a interpretação dada a essas 
normas, em especial, pelos juízes e tribunais que, de 
uma forma geral, têm aplicado o direito. Por isso, ele 
defende a instituição de uma justiça agrária, compos-
ta por juízes e tribunais agrários que conheçam me-
lhor a estrutura e a situação agrária no País.
Nesta entrevista, Valdez  fala de como a legislação bra-
sileira trata a reforma agrária e critica a concentração 
de terra na mão do capital estrangeiro.

Quais são os principais problemas agrários 
brasileiro? A legislação colabora com a reforma 
agrária no país?
Os problemas, do nosso ponto de vista, perpassam 
desde uma concepção equivocada de alguns setores 
da sociedade que desconsideram o papel estratégico 
da reforma agrária no desenvolvimento brasileiro, 
em especial na produção de alimentos e geração de 
emprego e renda, passando por uma incompreensão 
do papel dos movimentos sociais como indutores 
desse processo, até a falta de medidas estruturantes 
que potencializariam a reforma, como, por exemplo, 
a necessidade da instituição de uma justiça agrária.
As normas vigentes, de uma forma geral, possibili-
tariam a realização da reforma agrária, embora em 
alguns pontos a Assembléia Constituinte de 1988 
retrocedeu em relação à legislação anterior. O pro-
blema, então, não seria propriamente o conjunto de 
normas existente, mas a interpretação dada a essas 
normas, em especial pelos juízes e tribunais.

O senhor acredita que as leis são aplicadas em fa-
vor da reforma agrária? Quais são os instrumen-
tos constitucionais que o Estado deve adotar?
Na maioria das vezes, as leis são interpretadas com 
vistas a garantir o direito de propriedade em detri-
mento de outros direitos fundamentais, como se 
aquele direito fosse absoluto. Em relação à reforma 
agrária isso fica bem claro. Freqüentemente, vemos 
famílias de trabalhadores sem terra serem despeja-
dos de imóveis rurais que descumprem a função so-
cial da propriedade, e, o que é pior, de imóveis onde 
já existem assentamentos. Conhecemos, inclusive, 
decisões judiciais que garantem a posse para gran-
des empresas sobre terras públicas griladas, embora a 
Constituição disponha que as terras públicas devem 
ser destinadas para a reforma agrária. Se trabalhado-
res sem terra ocupam essas áreas para reivindicar a 
efetivação da Constituição são prontamente repeli-
dos e retirados. 

Em função da importância e da urgência 
da reforma agrária, a Assembléia Consti-
tuinte dispôs que o processo judicial de de-
sapropriação teria rito sumário. Após meia 
década da promulgação da Constituição, o 
Congresso finalmente aprovou a Lei Com-
plementar nº 76/93, que dispõe sobre o rito 
sumário e prevê, no seu art. 18, que a ação 
de desapropriação tem caráter preferencial. 
No entanto, hoje centenas de processos de 
desapropriação estão suspensos em face de 
liminares deferidas nas ações ajuizadas pe-
los proprietários. Diante da magnitude da 
questão agrária, uma medida fundamental 
seria a instituição da justiça agrária, que se-
ria composta por juízes agrários e tribunais 
agrários, os quais teriam competência para 
o julgamento de desapropriações, discri-
minatórias, retomada de terras públicas e 
todas aquelas demandas que envolvessem 
conflito coletivo pela posse da terra. 

Quais são as limitações existentes para 
aquisições de terras pelos estrangei-
ros,? O que é preciso alterar para ga-
rantir a soberania territorial?
Atualmente existem limitações para a 
aquisição de terras pela pessoa física es-
trangeira residente no Brasil e pela pessoa 
jurídica estrangeira autorizada a funcionar 
no País. Para a primeira, a Lei nº 5.709/71 
prevê o limite de 50 Módulos de Explo-
ração Indefinida, e, para a segunda, 100 
Módulos de Exploração Indefinida. Esse 
módulo varia de região para região. A 
mesma lei também limita a aquisição de 
terras por pessoas jurídicas brasileiras das 
quais participem, a qualquer título, pes-
soas estrangeiras, físicas ou jurídicas, que 
tenham maioria do capital social. Ocorre 
que, no âmbito da administração federal, 
há vigente um Parecer da Advocacia-Geral 
da União, aprovado em caráter normativo 
pelo presidente da República, em 1994, que 
concluiu que esse dispositivo legal não te-
ria sido recepcionado pela Constituição de 
1988. Essa ausência de limitação, associada 
a outros fatores vem contribuindo para 
um aumento da concentração fundiária 
em algumas regiões do País. Temos notícia, 
por exemplo, que das 10 maiores usinas de 
álcool e açúcar existentes no país, metade 
delas possui sócios e investimentos estran-
geiros. Em alguns Estados, esses grupos já 

teriam concentrado mais áreas do que o 
Incra desapropriou para a reforma agrária. 
Isso não seria possível em qualquer outro 
país. Existem, inclusive, países que vedam 
a aquisição de imóveis rurais por estran-
geiros. Há, no entanto, opiniões baseadas 
em argumentos fundados e relevantes que 
defendem a revisão do Parecer da AGU. 
Outra providência importante seria o re-
cadastramento dessas áreas pelo Incra.    

A ocupação de terras por empresas es-
trangeiras ameaça a soberania dos po-
vos tradicionais? Como?
As populações tradicionais são as mais 
afetadas nesse processo, seja pela demora 
do Estado no reconhecimento das suas 
áreas, seja pela relação natural que essas 
comunidades possuem com a terra e com 
os recursos naturais existentes. 
Atualmente é preocupante a investida do 
capital estrangeiro na aquisição de extensas 
áreas do território brasileiro. Não é admis-
sível que o capital estrangeiro concentre 
a propriedade rural em mãos de poucos, 
e com fins meramente especulativos, en-
quanto milhares de famílias de trabalha-
dores rurais brasileiros continuam acam-
padas aguardando que lhes seja garantido 
o direito constitucional de acesso à terra.

Qual é a importância da Campanha 
pelo Limite da Propriedade da Terra 
lançada pelas entidades do Fórum Na-
cional pela Reforma Agrária?
O mérito da campanha é ter tocado numa 
questão central. É que a garantia ilimitada 
do direito de propriedade implica direta-
mente na sonegação de direitos humanos 
fundamentais das famílias às quais é nega-
do o direito de acesso à terra. Se queremos 
atingir o objetivo da República – que é a 
construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária, com redução das desigualda-
des sociais – devemos lutar para que as 
mudanças citadas ocorram. Um jurista 
alemão chamado Rudolf Von Ihering, 
afirmou certa vez: todos os direitos da hu-
manidade foram conquistados pela luta. 
Seus princípios mais importantes tiveram 
de enfrentar os ataques daqueles que a eles 
se opunham.  Segundo ele, o direito é um 
trabalho incessante, não somente dos po-
deres públicos, mas da nação inteira. 

Valdez Adriani 
Farias

 “Não é 
admissível 
que o 
capital 
estrangeiro 
concentre a 
propriedade 
rural”

“Precisamos instituir a Justiça Agrária”
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Estratégias

O 
Acampamento Nacional do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo (FNRA), em defesa do limite da propriedade da terra, pela reforma agrá-
ria, soberania territorial e alimentar, realizado em Brasília, de 14 a 17 de abril 2008, reuniu mais de duas mil pessoas entre lideranças das organizações do Fórum, 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, agricultores e agricultoras familiares, camponeses e camponesas, sem-terra e organizações não-governamentais convidadas.
Neste Acampamento, os participantes debateram e avaliaram a atualidade e a urgência de uma reforma agrária ampla, massiva e participativa. Afirmaram que a 

terra não é uma mercadoria, mas uma fonte indispensável de vida e garantia de direitos humanos. Qualquer pessoa física ou jurídica que se apodera do direito de expan-
dir ilimitadamente seu poder sobre a terra, cria o poder da opressão e se afasta do Estado democrático de direito, que tem como fundamentos: a soberania, a cidadania, 
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, entre outros.
Durante o encontro, as entidades definiram estratégias para a Campanha pelo Limite da Propriedade da Terra. Confira no box:

Estratégia Nacional: 
 Realizar mobilizações em todos os 

Estados simultaneamente;
 Dialogar com parlamentares sobre a 

Campanha;
 Organizar audiências públicas;
 Buscar apoio de outros movimentos 

sociais;
 Organizar marcha nacional;
 Criar o Dia Nacional pelo Limite da 

Propriedade; 
 Respeitar as territorialidades das 

comunidades tradicionais, como 
indígenas quilombolas, entre outros;

 Ocupar propriedades acima de 35 
módulos, produtivas ou não.

 

Estratégias Estadual/Regional:
 Criar fóruns Estaduais; 
 Lançar a Campanha nos Estados e em 

eventos que reúna as organizações; 
 Realizar seminários de formação; 
 Realizar atos públicos; 
 Articular com outras entidades e 

instituições, como: escolas, igrejas, 
universidades, etc;

 Organizar comissão para debater a 
Campanha; 

 Buscar apoio de outros movimentos 
sociais; 

 Discutir o tamanho do limite da 
propriedade de acordo com as 
estruturas fundiárias regionais;

 Produzir material da campanha e 
divulgar na mídia local e nacional.



Estratégias para a Campanha pelo 
Limite da Propriedade de Terra



Aspas
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“A Campanha pelo Limite da 
Propriedade da Terra é um passo 
importante para a reformulação mais 
ampla da situação fundiária no Brasil. 
Limitar a propriedade da terra é 
garantir que haja mais terra para ser 
destinada a quem nela quer trabalhar 
e produzir alimentos. É um passo 
na direção de uma reforma agrária 
massiva e efetiva em nosso país.  Por 
isto esta Campanha merece nosso 
apoio, para a sua divulgação, e para 
explicitar os motivos que a justificam.”
Dom Demetrio Valentini, presidente da 
Cáritas Brasileira

“A Reforma Agrária é a base 
estruturante para que a Nação avance 
na consolidação da democracia e da 
distribuição de riqueza do país. Limitar 
a propriedade da terra, portanto, 
constitui-se elemento essencial para 
uma estratégia de fortalecimento e 
de um modelo de desenvolvimento 
sustentável, tendo como protagonista 
a agricultura familiar, na garantia da 
segurança e soberania alimentar do 
país. Por isso, a Reforma Agrária está 
na agenda política da �ª Marcha da 
Classe Trabalhadora promovida pela 
CUT e demais Centrais Sindicais, no dia 
� de dezembro em Brasília.”
 Carmen Foro, vice-presidente da 
Central Única dos Trabalhadores – CUT

 “Democratizar o acesso à terra com 
o limite da propriedade e a realização 
da reforma agrária  é uma exigência 
inadiável para garantia da vida e da 
soberania territorial e alimentar. É, pois, 
uma tarefa de todos nós.  Dessa forma, 
mobilizamos todo o Movimento Sindical 
de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais, para, junto com as demais 
entidades e organizações do Fórum 
Nacional pela Reforma Agrária, levar 
este debate a sociedade brasileira 
é todos os cantos de nosso país, 
convocando a todos e todas à se 
engajarem nesta luta.”
Paulo de Tarso Caralo, diretor de agrária 
e meio ambiente da Confederação dos 
Trabalhadores na Agricultura (Contag) 

 “A Campanha pelo Limite pode 
alavancar a reforma agrária no País. 
É uma discussão ampla e estratégia 
que envolve outras questões, como por 
exemplo, a soberania alimentar”.
Rosangela Cordeiro, da direção 
nacional do Movimento de Mulheres 
Camponesas (MMC)

“A correção histórica da desigualdade 
social no campo, passa, também, pelo 
limite da propriedade da terra e é, 
portanto, um dos nossos eixos de luta.”
Ismael Costa, da coordenação nacional 
do Movimento de Libertação dos Sem 
Terra (MLST)

“A Campanha é uma semente que foi 
plantada e que precisa de atenção 
constante. Não podemos ficar agoniados 
para que ela tenha data para começar 
ou terminar. Como qualquer outra 
Campanha tem seus altos e baixos - o 
importante é lutar sempre”.
Graça Amorim, da coordenação 
nacional de reforma agrária da 
Federação Nacional dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar no 
Brasil (Fetraf)

“A campanha não será simples ou curta, 
mas de médio a longo prazo, pois é 
preciso fomentar o debate na sociedade. 
Precisamos limitar o uso da terra para 
que todas as famílias tenham acesso a 
ela e possam produzir alimentos. Trata-
se de uma bandeira de luta ética, moral, 
evangélica e política”.
Padre Dirceu Luiz Fumagalli, coordenador 
da Comissão Pastoral da Terra (CPT)

“Não há dúvida de que essa é uma 
batalha que se deve travar a longo 
prazo, porque o Estado brasileiro 
não tem disponibilidade de limitar 
o latifúndio, não faz parte da sua 
concepção, apesar de estarem 
garantidos na Constituição Federal o 
direito à terra e ao trabalho”.
Marina dos Santos, da coordenação 
nacional do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST)


