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Resumo: O objetivo do presente artigo é demonstrar que a política de reforma agrária e desconcentração 
da terra no Brasil não se tornou realidade em séculos justamente por causa das características do nosso 
capitalismo, e porque o Estado Brasileiro sempre esteve a serviço de uma elite econômica e política do 
país que impõe tecnologias de poder com uso da violência institucional e privada, marcada pela 
pistolagem, grupos de extermínio no campo e nas cidades, impunidade e expansão econômica que 
perpetua um modelo econômico dependente e subalterno à monocultura e ao agronegócio, explora a mão 
de obra e gera intencionalmente a inoperância das políticas públicas no passado e no presente. 
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          Qualquer análise da realidade agrária brasileira que busque analisar a questão da posse 

da terra, do início do século XX até hoje, encontrará uma história continuada de conflitos, de 

sangue, exploração, trabalho escravo, humilhação e dominação, mas também de resistência, 

persistência, luta, organização e pressão social. 

          O sonho de milhões de trabalhadores rurais, de ter ou voltar a ter um pedaço de chão 

como instrumento de sua liberdade, não se tornou possível em mais de um século de 

sofrimento justamente por causa das características do nosso capitalismo, marcado pelo 

monopólio da terra e uma expansão econômica que prescindiu a democratização da 

propriedade privada, da criação de um amplo mercado consumidor interno e da constituição de 

relações de trabalho minimamente justas. 

          A estrutura agrária brasileira, ao possibilitar a concentração da propriedade da terra nas 

mãos de uma elite que detém o poder político, permite ao longo dos séculos que essa elite 

imponha políticas contra a desconcentração da terra. Isso de um lado cria os conflitos e 

assassina os trabalhadores para dar continuidade à sua expansão fundiária; de outro, perdura 

continuamente as desigualdades sociais e econômicas. 

          Num cenário de histórico secularmente desigual e violento, marcado por políticas e leis 

que frequentemente só beneficiam os grandes proprietários de terras vinculados aos governos 

e regimes políticos nada populares, ainda assim as crescentes manifestações dos 

trabalhadores rurais obrigaram que o Estado criasse órgãos e políticas fundiárias para 

desconcentrar a posse da terra, mesmo que de uma forma incipiente. 
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          Desde meados da década de 1950 até hoje, as políticas fundiárias no Brasil sempre se 

configuraram como resposta às pressões dos trabalhadores do campo por melhores condições 

de vida, terra e dignidade, raramente sendo uma iniciativa apenas do governo federal 

preocupado com as condições de baixa qualidade de vida ou violências na zona rural. 

          Em cada movimento de resistência e luta, em cada conflito fundiário se multiplicaram os 

despejos violentos, as ameaças e intimidações, os crimes dos assassinos de aluguéis e a 

barbárie, que frequentemente tem por trás interesses econômicos e o envolvimento inclusive 

de pessoas jurídicas, consideradas empresas acima de qualquer suspeita. 

          Segundo Santos José (2000, p. 3), de 1964 a 1996, nas centenas de conflitos no campo, 

em todo o país, foram identificadas o envolvimento de 18 empresas estrangeiras, cerca de 14 

bancos e 348 empresas nacionais. Portanto, a presença de empresas capitalistas no campo 

brasileiro também se manifesta por seu envolvimento em conflitos sociais, violência nas 

relações de trabalho – expressa pelo desrespeito às normas trabalhistas, trabalhadores 

reduzidos à condição análoga à de escravo e até crimes de pistolagem. 

          A história da pistolagem no Brasil como uma “tecnologia de poder” se intensificou e 

ganhou um capítulo mais dramático e sanguinário a partir da década de 1980, com as 

reivindicações democráticas contra a ditadura militar, com a luta pela reforma agrária, pela 

autonomia sindical, assistência social, emprego e constituição de representações político 

partidárias dos trabalhadores. Como ainda vivíamos um período ditatorial e havia um conluio 

entre o latifúndio, os poderosos e o regime militar, o uso da pistolagem, dos assassinos de 

aluguel, virou uma prática corriqueira para se evitar a concretização das reivindicações dos 

trabalhadores do campo. 

          O jornalista Cavalcanti (2006) escreveu e editou o livro O Nome da Morte, no qual conta 

a história de um pistoleiro profissional (Júlio Santana) da região amazônica que já matou 492 

pessoas. Santana atuou na região Araguaia-Tocantins desde 7 de agosto de 1971, quando, 

aos 17 anos, matou pela primeira vez, até agosto de 2006, quando, aos 52 anos, decidiu 

“aposentar-se” como matador de aluguel para viver como sitiante em uma cidade próxima a 

Palmas, capital do Tocantins. 

          Cavalcanti (2006), ao traçar minuciosamente a trajetória do pistoleiro, descobriu que em 

35 anos de “vida profissional” ele “trabalhou” para o Exército e as forças de repressão e 

combate à guerrilha do Araguaia, inclusive baleando com um tiro no braço o então comunista 

José Genoino e assassinando com um tiro na cabeça Maria Lúcia Petit da Silva, a primeira 

guerrilheira militante do PCdoB a ser morta numa emboscada. Depois matou homens, 

mulheres, crianças, jovens e idosos a serviço de prefeitos, deputados, fazendeiros, agiotas, 

empresários, garimpeiros e quem mais pudesse pagar. 
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          Júlio Santana era um pistoleiro sem fronteiras e matou em todo o Brasil militantes 

partidários, sindicalistas, agricultores, funcionários públicos, bancários, empresários, 

trabalhadores em regime de escravidão, religiosos, comerciantes, fazendeiros e uma porção de 

outras pessoas. Ele possuía também um caderno com 487 mortes catalogadas, todas com 

anotações pormenorizadas dos “trabalhos” feitos, com data, local, quem havia encomendado o 

serviço e quanto havia pago. 

          Foi por causa dessa organização e anotações minuciosas que o jornalista Cavalcanti 

conseguiu comprovar os homicídios mais hediondos do pistoleiro, como o caso de um garoto 

de 13 anos, que ele matou com um tiro na cabeça em fevereiro de 1978. O menino era filho de 

um casal de trabalhadores escravizados em Paragominas (PA), que havia fugido da fazenda 

onde trabalhava e ameaçava denunciar o fazendeiro. Também comprovou uma chacina de seis 

agricultores que o pistoleiro comandou em Pimenta Bueno (RO), em junho de 1987 e o 

assassinato do sindicalista Nativo da Natividade, presidente do Sindicato de Trabalhadores 

Rurais de Carmo do Rio Verde. Esse crime, cometido em outubro de 1985, teve como 

mandante o prefeito da cidade, Roberto Pascoal, que, inclusive, foi mais um dos que ficaram 

impunes, pois o prefeito foi julgado como mandante, mas absolvido por falta de provas. 

          O mais impressionante da história do pistoleiro Júlio Santana é que em 35 anos de 

atuação ele foi preso uma única vez, em 11 de maio de 1987, quando, ao matar a esposa de 

um farmacêutico em Tocantinópolis (TO), cidade vizinha Porto Franco (MA), onde morava na 

época, foi preso vestido com uma farda da Polícia Militar. Isso só aconteceu porque populares 

ouviram os gritos da mulher antes de ser morta e o detiveram, entregando-o ao então delegado 

de Tocantinópolis, Estevão Gomes. Mas, segundo Cavalcanti, como o delegado era corrupto, 

no outro dia o pistoleiro foi solto, logo após sua mulher entregar ao delegado uma moto Honda 

125 cilindradas nova, que possuía. Em retorno, o delegado entregou-lhes até o Boletim de 

Ocorrência, para que não constasse sequer que o pistoleiro havia sido detido. 

          A história do pistoleiro Júlio Santana narrada pelo jornalista Cavalcanti (2006) só 

demonstra como a segurança pública no Brasil é ineficiente, como funcionam as relações de 

poder que permitem a total impunidade e utilidade de aberrações como a desse pistoleiro – que 

em mais de três décadas jamais foi alcançado pelas mãos da justiça, e como a corrupção 

dilacera o Estado brasileiro. 

          Por isso mesmo a pistolagem é um dos aspectos da violência no campo que envolve 

diversas camadas dominantes, que vão desde empresários, fazendeiros, grileiros, madeireiros 

e outras pessoas de poder econômico que agem com a conivência, apoio e auxílio de uma 

parcela dos membros das forças policiais e outras autoridades do Estado. Esses agentes 

públicos, que deveriam zelar pela ordem, igualdade jurídica, segurança pública e controle 
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social sem privilégios, sem corrupção, falsificações de documentos, conluio entre poderosos, 

desrespeitos à legislação e relações de trabalho, são movidos pela ganância, poder, dinheiro, 

prestígio e reproduzem as relações de dominação e violência no espaço agrário, inclusive 

contribuindo com a liquidação física de centenas de pessoas envolvidas em conflitos fundiários. 

          A pistolagem é um tipo de crime que se repete continuamente no Brasil porque ainda 

encontra a cumplicidade de autoridades públicas e a certeza da impunidade daqueles que 

contratam os pistoleiros ou bandos armados para praticar homicídios e chacinas como uma 

forma de impor sua força e resolver conflitos. Ela é um recurso muito usual porque em várias 

regiões do país ainda “compensa” para os criminosos os resultados alcançados. Por isso 

mesmo, para Barreira (1993), sociólogo da Universidade Federal do Ceará: 

[Na violência privada] tem que haver pistoleiro, que é quem executa o homicídio chamado 
"serviço", e o mandante da ação, que é quem paga pelo "serviço" realizado. [...] Esse dado marca 
a continuidade e a reprodução da violência física no meio rural e representa a complexa rede de 
relações sócio-políticas, em que o pistoleiro é a ponta final de um grande iceberg. [...] O pistoleiro 
é a materialização de um ato com vários personagens encobertos, autores intelectuais, e toda 
uma rede de proteção pertencente à classe dominante (grandes proprietários de terra e políticos) 
e a setores da polícia (BARREIRA, 1993, p. 39). 

          A partir das afirmações de Barreira (1993) podemos perceber também que, justamente 
por causa de uma complexa rede de relações sociopolíticas, o pistoleiro no Brasil não é só o 
assassino de aluguel do campo, contratado por fazendeiros para “resolver” os conflitos 
fundiários. Ele está cada vez mais presente no meio urbano, trabalhando para os grupos 
criminosos organizados, a exemplo das milícias e traficantes, pequenos comerciantes 
insatisfeitos com a falta de segurança pública, políticos que resolvem calar seus adversários 
para manter o poder. 
          O pistoleiro é assim uma das peças da engrenagem do poder. É um dos responsáveis 

pela demonstração de poder privado e político que contrata esse tipo de “profissional” para 

assegurar seus interesses, demonstrar seu poder, intimidar e calar seus desafetos. Segundo 

Barreira apud Pinsky (1999, p. 48), existem três tipos de pistoleiro. O primeiro, tradicional, tem 

um único patrão (em geral, um fazendeiro) que o paga com sustento e proteção. O segundo 

tipo é o ocasional. “É alguém que cometeu o primeiro crime no campo e vai para a periferia das 

cidades. De vez em quando é lembrado pelos intermediários, muitas vezes ex-pistoleiros, para 

executar um serviço”, explica ele. O último figurino é o do pistoleiro profissional, que vive de 

matar. Ao contrário dos antigos, é pouco conhecido e falado e não age em um único lugar. 

Assim como ocorre com o matador ocasional, é acionado por um intermediário que cuida 

também de arrumar proteção. “Essa proteção às vezes é dada por acordos espúrios entre os 

mandantes e os órgãos de segurança com certa conivência da Justiça”, acusa o estudioso.1 

          O pistoleiro é um tipo de profissional típico de uma sociedade onde as relações sociais 

são marcadas pela falta de um democracia consistente e um Estado autoritário, que também 

às vezes incentiva a eliminação física daqueles grupos sociais considerados incômodos, como 
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expressam atualmente a violência estatal sob pretexto de manter a ordem pública em 

comunidades pobres, a exemplo dos morros do Rio de Janeiro ou, no passado recente, com o 

massacre de militantes políticos de esquerda na ditadura, o massacre dos presos do Carandiru 

(1989), massacre de Corumbiara, em Rondônia (1995) e Eldorado dos Carajás (1996), quando 

policiais mataram dezenas de pessoas por estarem reivindicando direitos sociais e políticos. 

          Santos José (2000): 

Trata-se de tecnologias de poder que se exercem sobre os homens, com o fim de, ao mortificar 
os corpos - seja pelos “crimes por encomenda” ativados pelo “sistema da pistolagem”, seja pelas 
“chacinas” de grupos sociais - provocar um efeito-de demonstração para silenciar, punir e 
docilizar os vivos, tecnologia de poder eficiente, cruel e alimentada pela impunidade. [Um] 
“sistema de pistolagem”, o qual envolve distintos atores sociais e expressa a vigência de um 
particular código de conduta: tem que haver pistoleiro, que é quem executa o homicídio 
chamado "serviço", e o mandante da ação, que é quem paga pelo "serviço" realizado. [...] O 
pistoleiro é a materialização de um ato com vários personagens encobertos, autores intelectuais, 
e toda uma rede de proteção pertencente à classe dominante (grandes proprietários de terra e 
políticos) e a setores da polícia (SANTOS JOSÉ, 2000, p. 3-4) 

O uso da violência física no Brasil tem raízes profundas que vêm desde a escravidão e é 

um costume social produzido no cerne do excesso de poder, que sempre teve no Estado 

autoritário um protagonista ou um aliado preferencial das elites que praticam esse tipo de 

violência e fomentam a existência até de um mercado privado. 

          Novamente Barreira (1993) nos alerta: 

O uso da violência tem como aliado o autoritarismo do Estado Nacional, conjugado com práticas 
clientelistas e patrimonialistas do poder local. Os órgãos de segurança pública aparecem 
claramente, e sem nenhuma mediação, a serviço das classes dominantes, com o aval da 
“legalidade” dada por parte do Estado. A organização policial e seus exercícios ilegais são 
construídos visando à defesa da ordem social vigente, da proteção do patrimônio privado e da 
segurança das classes dominantes. No meio rural, estas práticas são mais socializadas na 
proteção da grande propriedade rural e no combate à organização política dos trabalhadores 
agrícolas. No meio urbano estas ações aparecem na batalha contra os movimentos sociais 
urbanos organizados, na postura diante dos pobres, negros e favelados. Estes hábitos são 
exercidos sem nenhuma separação do público e do privado, sendo o comando originado, em 
grande parte, do poder privado (BARREIRA, 2004, p.12). 

Assim o Estado brasileiro tem ao longo dos tempos tratado as questões sociais como 

caso de polícia e, para defender a propriedade e os interesses privados de uma minoria, usa o 

“excesso de violência”. O lugar de autoridade e de uso “legítimo da violência” se perde nos 

meandros da corrupção, da incapacidade de investigar e punir ações em que os agentes 

públicos geram violências graves e desproporcionais aos fatos e acontecimentos, evidenciando 

que o Estado brasileiro é forte com os fracos e fraco com os fortes, justamente porque na 

maioria das vezes a autoria de suas ações visa atender aos interesses minoritários dos donos 

do capital e dos grupos políticos que estão no poder. 

É por isso que, frequentemente, quando os agentes da lei são flagrados em atos de 

violência excessiva, argumentam que estão “cumprindo ordens superiores”. E quando os 

comandos das Polícias e os governos são questionados a respeito de quem deu a ordem para 
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qualquer ato bárbaro, como foi o assassinato do garoto Juan Moraes, no Rio de Janeiro, 

sempre afirmam, preocupados com a opinião pública: “todas as medidas para que os 

responsáveis não fiquem impunes serão adotadas”, além do já surrado argumento de que “o 

governo do estado atuará de forma firme e competente para identificar os responsáveis pelo 

excesso de violência e transgressão da disciplina”, ficando sempre a população com a nítida 

sensação de que os policiais “agem por instinto”, ao contrário do discurso do Estado, que 

sempre afirma que seus agentes agem de forma racional e com ampla capacitação. 

Na verdade existe uma guerra civil não declarada no Brasil, que vem matando todos os 

anos no país milhares de pessoas no campo e nas cidades, à qual o Estado não consegue pôr 

fim porque grande parte de suas ações estão comprometidas pela corrupção, por 

compromissos espúrios com os poderosos ou pela falta de uma política pública de segurança 

que funcione efetivamente. É assim que, segundo o sociólogo Adorno (1998), do Núcleo de 

Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, nas grandes cidades existem pelo menos 

três tipos de exércitos em ação: o primeiro deles é composto pelos justiceiros que não agem 

somente sob encomenda, à moda dos pistoleiros, e que fazem seu “trabalho” quase sempre de 

maneira individual, rondas pelos bairros pobres – no vácuo do policiamento preventivo que 

deveria ser feito pelas polícias militares. 

O segundo exército das batalhas urbanas são os grupos de extermínio, os antigos 

esquadrões da morte, muitos deles tendo como integrantes policiais, e que eliminam até 

mesmo pessoas que são apenas suspeitas de algum crime. Mais ideológicos, esses grupos 

praticamente substituíram a figura do justiceiro dos anos 1990. Eles são produto da 

insatisfação das alas “duras” da polícia com a Justiça e com as políticas de respeito aos 

direitos humanos, públicas ou não governamentais. 

Por último, o terceiro exército é composto pelas próprias forças policiais, que no Brasil 

tem alguns do maiores índices de morte em confrontos com supostos bandidos do mundo, que 

às vezes não passam de cidadãos sem antecedentes criminais e que simplesmente são mortos 

por serem negros, pobres, favelados ou terem algum tipo de protagonismo social. 

          Em qualquer instituição social há homens justos, corretos, incorruptos e dedicados ao 

trabalho, mas também há aqueles que utilizam de suas funções para alcançar interesses 

escusos, enriquecimento ilícito, favorecimentos a grupos econômicos e governos, o que 

termina por gerar descréditos, ressentimentos, propagação da violência, monstruosidades e 

barbáries, como as relatadas no livro O Nome da Morte. 

           No Brasil, a inoperância de muitas políticas públicas e o mau funcionamento dos 

poderes, a exemplo do Poder Judiciário, que embora tenha juízes, promotores, 

desembargadores e ministros altamente comprometidos com a efetivação da Justiça e do 
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respeito à vida, também tem aqueles envolvidos em vendas de sentença, concessão de 

liminares imprudentes, uso dos cargos públicos para enriquecimento ilícito, nepotismo e 

favorecimentos pessoais aos detentores do poder econômico. 

          No Tocantins, por exemplo, quatro desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado 

(Willamara Leila, presidente do TJ, Carlos Sousa, vice-presidente do TJ, Liberato Costa e 

Amado Cilton) foram afastados pela Corte do Superior Tribunal de Justiça por suspeita de 

envolvimento e participação direta em esquemas de corrupção de venda de sentenças, 

manipulação de autorização para pagamento de precatórios e concessão de habeas corpus. 

Investigações do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público Federal e da Polícia 

Federal apontam para uma presumível formação de quadrilha envolvendo desembargadores, 

advogados e funcionários do Tribunal de Justiça do Tocantins para favorecer homicidas, 

traficantes, fazendeiros, que movimentou, segundo o relatório do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), mais de R$ 100 milhões de reais. Entretanto, o mais impressionante das investigações 

da Política Federal é o envolvimento de um dos desembargadores, Liberato Costa Póvoa, com 

magia negra, supostamente para “fechar o corpo” e se proteger dos inimigos. Em um e-mail 

interceptado pela Polícia Federal e destinado a um pai de santo, o desembargador encomenda 

trabalhos de feitiçaria contra cinco ministros do STJ, que estavam com processos em que o 

desembargador pretendia sair vencedor. 

          Santos José (2000, p. 4), tentando mapear as faces da violência e o papel de membros 

das forças policiais, das políticas públicas e do próprio Poder Judiciário na reprodução contínua 

de comportamentos que favorecem a multiplicação de atos injustos e a violentos, 

principalmente no campo e contra as populações mais carentes e desprotegidas socialmente, a 

exemplo dos trabalhadores rurais, faz o seguinte relato: 

Podemos localizar a violência política na qual reencontramos aqui o Estado como agente da 
violência, através de alguns instrumentos: primeiro a ação da Polícia Civil e Militar. Por outro 
lado, uma parcela dos membros do Poder Judiciário detém responsabilidade pela generalização 
da violência no campo, como pode ser exemplificado por vários elementos: primeiro, a emissão 
de títulos em áreas de posse, pois, a maioria dos latifundiários não possuem sequer posse 
direta, com títulos falsos e, muitas vezes, inexistentes. Em muitos casos, os próprios cartórios 
registram imóveis sem levar em consideração a posse legítima, via usucapião, por parte dos 
lavradores. (SANTOS JOSÉ, 2000, p. 4) 

           Ainda de acordo com Santos José (2000), um segundo instrumento para localizar essa 

violência diz respeito à falsificação de títulos e “grilagem”, na qual tanto estão agindo os 

falsificadores quanto são responsáveis os oficiais de Registro de Imóveis, que coonestam essa 

prática. Um terceiro elemento diz respeito à decisão dos membros do Judiciário. Uma parte 

considerável dos juízes preferem conceder liminares de plano, ou seja, sem qualquer cautela, 

baseadas simplesmente na versão dos proprietários, que sustentam a sua posse em simples 

títulos dominiais. Um quarto elemento reforçador do papel de membros do Judiciário como 
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agentes da violência diz respeito à omissão de processos criminais, pois entre 1964 e 1988 

foram registrados cerca de 2.100 assassinatos, de trabalhadores rurais, índios, advogados, 

religiosas, religiosos e outros profissionais ligados aos movimentos populares no campo. Nesse 

período, apenas 60 casos foram levados a julgamento. 

          Conforme Santos José (2000), temos uma face da violência ainda que seria específica 

das regiões de colonização de novas terras, a violência programada: um efeito das relações de 

poder exercidas pelas agências públicas e privadas de colonização, ao nível do próprio espaço 

social de relações que se constituiu naquelas regiões. Trata-se de uma irracionalidade 

ecológica, agronômica e econômica, imanente à racionalidade político-ideológica dos 

programas de colonização. Nesse plano, as populações das regiões de colonização vêm cada 

vez mais utilizando a categoria “abandono” quando se referem à presença das agências 

estatais nos programas de colonização; mas, até mesmo nos assentamentos do I Plano 

Nacional de Reforma Agrária, implantados desde 1985, reconhece-se a mesma situação. 

          Todo esse conjunto de práticas, comportamentos, ações eivadas de desigualdade social, 

só confirmam a assimetria de poder entre as classes, frações de classe e grupos sociais, 

permitindo que a morte espreite nas cidades, mas principalmente no campo, todos aqueles que 

por senso de justiça e necessidade lutem por um pedaço de terra, lutem contra a exploração ou 

denunciem o roubo do dinheiro público, a ineficiência da política ambiental e da reforma 

agrária. As vidas ceifadas, as trajetórias interrompidas e as palavras silenciadas, de milhares 

de lutadores sociais por todos os cantos do Brasil por pistoleiros e mandantes, quase sempre 

vencem, porque há a conivência do Estado, de autoridades governamentais e desinteresse de 

que a justiça por fim se imponha. 

          Se pegarmos apenas o período entre 1985 e 1995 como um recorte histórico para 

explicitar a negação continuada de efetivar a reforma agrária, veremos que essa foi uma época 

em que ao mesmo tempo havia uma modernização conservadora da agricultura e um 

aprofundamento das relações capitalistas, como uma tentativa de impor um novo padrão de 

acumulação de capitais, também se generalizaram os conflitos e assassinatos no campo, como 

uma forma de evitar a própria ação em todo território brasileiro dos trabalhadores e suas 

organizações, que vinham também aumentando a pressão social sobre o Estado e a luta pela 

terra e democratização. 

          Conforme Martins (1991), deve-se registrar que nesse período de aumento expressivo 

de assassinatos continuados de lideranças camponesas, também houve um grande número de 

assassinatos de crianças, pois essas frequentemente acompanhavam os pais nas áreas de 

conflitos, nas roças, nos acampamentos e áreas de trabalho. 

          Martins (1991), relatando uma ação de pistoleiros, afirma o seguinte: 
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É tal a intimidade e a identificação dos bandidos como as autoridades, principalmente com a 
polícia, que não raro, para demonstrar força nesses momentos, os criminosos a ela aludem. É 
que, invariavelmente, o chamado sindicato do crime age acobertado pelas autoridades locais, 
delegados de polícia, juízes, polícias militar e federal. [...] A história de Sebastião e Clésio não 
difere da desses outros camponeses, centenas deles, vitimados por quadrilhas, bandos de 
criminosos, a serviço dos grandes grileiros e proprietários de terra. Além dessas crianças, que 
como Clésio, foram assassinadas juntamente com seus pais, há ainda aqueles outros, 
abortados, pequenos companheiros seus, impedidos mesmo de nascer, abortados ou nascidos 
mortos, em conseqüência do abalo emocional sofrido pelas mães. Esses pequenos 
companheiros de Clésio, promessas de vida abortadas, ex-futuros camponeses, nem chegaram 
a figurar nas estatísticas que procuram dar conta da violência no meio rural (MARTINS, 1991, p. 
44-46). 

           A ocorrência das mortes no campo, principalmente entre 1985 e 1995, denota a 

brutalidade do quadro de “modernização da agricultura brasileira”. Mas as mortes de crianças 

em acampamentos de colonos e trabalhadores sem-terra expressam a precariedade da vida 

das famílias em acampamentos de lona à beira de estradas ou em fazendas e, principalmente, 

a covardia do chamado sindicato do crime, como bem designa Martins, que age acobertado 

pelas autoridades. 

Até o fim do terceiro governo pós-ditadura, no início de 1995, ainda não tinha sido 

possível beneficiar milhões de trabalhadores pobres, parceiros, arrendatários, posseiros, sem-

terras, assalariados e semi-assalariados, desempregados e marginalizados com uma reforma 

agrária que propiciasse uma vida digna e uma reversão dos indicadores sociais negativos, 

embora a reforma agrária sempre tenha sido uma necessidade real engendrada pelo processo 

da estrutura agrária da economia e constituísse, em essência, na solução de um conjunto de 

contradições ou tensões acumuladas historicamente no país. 

O assentamento de trabalhadores em projetos de colonização ou pela política de 

reforma agrária sempre foi algo moroso, burocrático e ineficiente, demonstrando que o Estado 

nunca agiu de forma a realmente querer beneficiar os despossuídos da terra e propiciar a 

qualidade de vida a partir do direito de propriedade e mudança da estrutura agrária do país. 

           Oliveira (2001) explicita dados que comprovam isso: 

De 1927 a 1963 foram assentadas em projetos de colonização no Brasil, oficialmente, 53 mil 
famílias; de 1964 a 1984, entre colonização e assentamentos, 162 mil famílias; de 1985 a 1995, 
foram assentadas cerca de 140 mil famílias. Estes dados permitem afirmar que a partir das 
políticas do Estado brasileiro nunca se implantou um política de acesso à terra aos camponeses 
(OLIVEIRA, 2001, p. 200). 

            Diante dessa situação de praticamente inoperância do Estado, no que tange à reforma 

agrária, só restou aos trabalhadores rurais e sem-terra a “ousadia” da luta e a coragem de 

buscar por seus próprios meios um pedaço de chão. Mas o preço tem sido muito caro, pois a 

violência para com aqueles que se insurgem contra a miséria e exclusão social é total, não 

havendo um só espaço geográfico do Brasil onde não ocorram assassinatos, agressões, 

ameaças e desrespeitos motivados por questões agrárias. 
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O fato mais assustador diante desse quadro contínuo de atrocidades, de violência física, 

social e econômica, de cerceamento dos direitos de cidadania, falta de reforma agrária e de 

políticas que venham resolver a situação degradante do campo, é o grau de impunidade dos 

que cometem os crimes, dos grandes proprietários de terras que mandam matar lideranças 

sindicais e partidárias, ambientalistas, religiosos, trabalhadores rurais ou qualquer pessoa que 

ouse questionar suas práticas nocivas. A pistolagem, a “grilagem”, o contrabando de madeira, 

o desmatamento ilegal, entre outras violências, são práticas antigas no campo brasileiro. 

A intensidade e ferocidade com que essas violências são praticadas dependem das 

relações de forças na política e do tipo de governo que está à frente do país no momento, dos 

que dão mais ou menos respaldados aos que assassinam opositores, são aliados ou 

representam diretamente as forças políticas conservadoras – em sua grande maioria 

latifundiários, madeireiros, grandes produtores rurais. Entre 1985 a 1996 a violência no campo 

explodiu porque os que a praticavam tinham a certeza de encontrar a conivência de quem 

estava à frente dos governos. Por isso, as localizações geográficas das maiores violências 

estavam situadas principalmente nas áreas de expansão das fronteiras capitalistas da 

Amazônia Legal, mas também presentes nas regiões Nordeste, Centro-Sudeste e Sul.  

           Assim percebemos de forma clara o quanto os conflitos e mortes no campo estavam 

generalizados por todas as regiões brasileiras, e como a falta de uma reforma agrária gera em 

todo território nacional um processo brutal de violência no campo, que atinge populações 

tradicionais, posseiras, ribeirinhas, que há décadas continuam sendo agredidas, e ainda assim 

lutam por seus direitos. Até porque essa é a única opção, ou lutam ou morrem, e mesmo que 

também corram o risco de morrer na luta, esse é o risco que para eles vale a pena, pois sabem 

que só a luta pode garantir uma vida melhor. 

Conforme Paula e Nóbrega (2009): 

O campo brasileiro possui duas configurações. De um lado, o agronegócio representando uma 
falsa modernidade e progresso; de outro, o campo em conflito. Neste último, dividem a cena 
pequenos produtores que se organizam em movimentos sociais, sem pressa lutam pelos seus 
direitos e não desistem, pois acreditam que só a luta garantirá no futuro a realização dos sonhos 
do passado. Contudo, as elites – por querem manter as heranças advindas do passado – 
enfrentam com violência essas populações do campo em defesa do patrimônio substantificado 
na propriedade privada (PAULA; NÓBREGA, 2009, p. 3) 

O agravamento dessa violência, de acordo com os dados da Comissão Pastoral da 

Terra, fez com que nos últimos 25 anos fossem assassinadas 1.614 pessoas em decorrência 

de conflitos no campo. Somente entre 2000 e 2010, foram assassinadas 401 pessoas em todo 

o país, sem contar que, no mesmo período, 1.855 pessoas em todo o país foram ameaçadas 

pelo menos uma vez. Desse total, 207 pessoas foram ameaçadas mais de uma vez, sendo que 

42 acabaram sendo assassinadas e 30 chegaram a sofrer tentativa de assassinato2. 

           É o que destaca Oliveira (2007, p. 154): 
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Neste momento, o direito é abandonado e a justiça vai se tornando injustiça. Aqueles que 
assassinam e matam estão em liberdade enquanto aqueles que lutam por um direito que a 
constituição lhes garante, estão sendo condenados, estão presos. [...] é a subversão total do 
direito a justiça (OLIVEIRA, 2007, p. 154). 

Essa subversão total do direito à justiça, como bem afirma Oliveira (2007), fica mais 

explícita quando percebemos que das centenas de casos de homicídios, somente 91 foram 

julgados e resultaram na condenação de 21 mandantes e 72 executores, evidenciando o 

caráter institucional da violência no campo, que favorece a interpretação de leis que elevam a 

propriedade privada acima do direito à vida e ainda favorece a colocação do aparato público a 

favor do latifúndio, como se este tivesse direito de vida e morte sobre os trabalhadores e 

trabalhadoras rurais. 

O sociólogo Lince (2011), também analisando essa situação, afirma: 

Tratados a leite gordo, os herdeiros da violência secular do latifúndio vão continuar aprontando, da ponta 
engomadinha até a cauda envenenada. Donatário de capitania, senhor de engenho, latifundiário, grande 
fazendeiro, ruralista, os nomes mudam, mas a mentalidade é a mesma. São tiranos de baraço e cutelo, 
donos de gado e gente, portadores de uma arrogância consolidada em cinco séculos de latifúndio. Em 
pleno século 21, a hegemonia dos reacionários nos faz lembrar Oswald de Andrade. Na mesma década 
do século passado, falando sobre realidades vindas de séculos anteriores, ele escreveu um poema que 
parece mais atual do que nunca. O título, ao modo da época, é "Senhor Feudal". São quatro breves versos 
que resumem o que continua valendo: "Se Pedro Segundo/Vier aqui/Com história/Eu boto ele na cadeia". 
Os donos da terra se julgam donos de tudo e não aceitam qualquer limite para seu arbítrio absoluto: não 
precisam de licença para matar e desmatar (LINCE, 2011, p.2) 

Assim temos um comportamento histórico dos setores privados e institucionais que não 

conseguem resolver os conflitos sociais e agrários a partir de soluções jurídicas, ampliações 

dos direitos sociais, fim da secular arrogância autoritária – que sempre busca soluções 

violentas das questões sociais, pelo uso da força, da repressão, da pistolagem ou medidas 

ineficientes e paliativas –, e que só fazem acumular ressentimentos e engendrar novos casos 

de violações dos direitos humanos e barbárie. 

Uma evidência dessa violência institucional que estimula o assassinato e a violação dos 

direitos humanos é a prática da mídia que, defendendo os interesses dos grandes proprietários 

rurais, costuma tratar os movimentos sociais como baderneiros, causadores de desordem, 

invasores perigosos e agitadores radicais e inconsequentes, causadores de violência e 

agressões armadas, mostrando sempre suas ferramentas de trabalho (enxadas, foices, facões 

etc.) como armas. 

Também não é raro que trabalhadores e ativistas dos movimentos sociais sejam 

processados por formação de quadrilhas por ocuparem sedes de fazendas, plantações e 

propriedades. Geralmente são acusados de roubar, danificar e destruir as propriedades 

privadas. Dessa forma, inúmeros juízes decretam mandados de prisão preventiva, ordens de 

despejos ou ações policiais arbitrárias, como se a questão social fosse sempre caso de polícia. 

A solução para o quadro de injustiça social e contenção da barbárie brasileira no campo e 

a efetivação da promoção social do campesinato brasileiro é a Reforma Agrária, todavia, essa 
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política pública tem se limitado a uma mera distribuição de lotes de terras entre os pobres do 

meio rural, não, rompendo efetivamente com o ciclo da violência e miséria, com a manutenção 

da estrutura fundiária injusta e concentradora de renda. Sem a promoção de uma política de 

reforma agrária como política de desenvolvimento, o governo deixa de privilegiar a agricultura 

de base familiar e formular uma estratégia para a geração de mais e melhores empregos na 

área rural, com aumento de produção, de produtividade e do salário real dos trabalhadores. O 

que temos no campo brasileiro hoje está longe disso. 

Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que uma reforma agrária que fosse implementada 

como política de desenvolvimento econômico e social deveria reunir condições para a 

implantação conjunta de duas políticas fundamentais: a política fundiária e a política agrícola. A 

política fundiária refere-se ao processo de apropriação e redistribuição da terra, que deveria ser 

além de legal, justo, estatal e focado na criação de condições para que o cliente da reforma 

agrária tivesse ao seu favor um conjunto de formulações legislativas especiais que regulassem 

o uso da terra, favorecendo, inclusive de forma ampla e efetiva, que terras usadas para o 

tráfico e para o trabalho escravo fossem confiscadas e imediatamente usadas para a reforma 

agrária. 

           Muitas dessas políticas já estão hoje definidas nos códigos legais, mas são letras 

mortas e servem para que a elite latifundiária aponte para a política pública de reforma agrária 

como algo que não funciona, não tem capacidade de modificar a estrutura agrária e o acesso a 

outros meios de produção (animais, instrumental agrícola etc.). Por tal razão, a paisagem rural 

brasileira continua marcada por formas históricas de propriedade que impedem o avanço das 

transformações estruturais e o desenvolvimento natural da economia com suas decorrências 

para o mercado interno e elevação do padrão de vida da população brasileira. 

Até meados dos anos de 1990, a questão da Reforma Agrária era concebida como uma 

política de desenvolvimento, tendo um forte debate acerca do que eram terras produtivas e 

improdutivas, desapropriações e desenvolvimento sustentável, eliminação do latifúndio 

enquanto uma questão central ao avanço nacional. Mas nesse período o agronegócio tornou-

se a base de sustentação da política econômica do governo, baseada na obtenção de 

superávits primários a partir, principalmente, da exportação das “commodities”, o que garante 

saldos positivos na balança comercial, mantendo a política econômica, que tinha como um de 

seus objetivos cumprir os compromissos com o capital financeiro. 

Dessa forma estabeleceu-se a válvula de escape dos grandes proprietários agrícolas 

para mudar o foco do debate a respeito da desapropriação dos latifúndios, saindo da 

percepção quase consensual da sociedade brasileira de que era preciso fazer a reforma 

agrária. Com o apoio dos grandes veículos de comunicação, a ação dos grandes proprietários 
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agrícolas e do setor financeiro surtiu efeito fazendo, inclusive, com que vários setores da 

sociedade brasileira chegassem a ter ojeriza da reforma agrária não só como política 

econômica, mas também como política social. Isso facilitou para que as entidades que lutam 

por Reforma Agrária passassem a ser criminalizadas e vistas como arruaceiras que impedem o 

desenvolvimento nacional. 

A consolidação da aliança política entre o governo, grandes proprietários agrícolas, o 

setor financeiro e a grande mídia, todos a favor do papel fundamental do agronegócio e de sua 

“eficiência” para a economia brasileira, abriu um novo período da questão agrária no Brasil, 

permitindo a produção do paradigma do capitalismo agrário, que, enquanto corrente teórica, 

considera que os problemas relacionados à questão da terra, do campo e da cidade, do capital 

e do trabalho familiar, serão resolvidos pelo desenvolvimento do próprio capitalismo. Dentro 

dessa visão de mundo, não há questão agrária e no máximo o Estado deve executar uma 

política de reforma agrária como política de assistência social, para os pobres e miseráveis que 

ainda vivem no campo e não tem como se inserirem no mercado ou na vida urbana. 

           Dessa forma, a questão da reforma agrária deixou de ser uma política fundamental para 

o desenvolvimento nacional, e até mesmo para os trabalhadores rurais, pois, na nova 

concepção, o avanço do capitalismo no campo faria o “milagre” de fazer o Brasil avançar rumo 

ao desenvolvimento econômico sem precisar fazer a reforma agrária. Além disso, outras 

políticas públicas compensatórias dariam conta de resolver as carências e necessidades dos 

sem-terra de forma mais eficiente e com menos potencial de conflitos. 

           O que se pretende com essa nova visão a respeito da reforma agrária é demonstrar que 

o latifúndio, apesar de seu caráter de produção monocultora, não deve ser mais considerado 

um entrave ao desenvolvimento da economia brasileira, e, por sua própria dinâmica, agora 

ligada ao agronegócio, alcançou a capacidade de ser benéfico e condutor do progresso do 

país. Todavia, o que podemos perceber é que ele continua gerando uma economia com fortes 

empecilhos a um verdadeiro progresso, capaz de integrar e promover socialmente amplos 

setores da sociedade brasileira. 

           A penetração capitalista no campo continua reproduzindo a velha postura predatória, 

dependente, concentradora de renda, que emprega métodos atrasados de produção e de 

relações de trabalho que não respeitam a legislação trabalhista e os seres humanos, e o que 

se pretende agora é desconstruir a identidade e a capacidade dos trabalhadores rurais de 

serem protagonistas e agentes de mudanças a partir da luta e da reforma agrária como uma 

política que atinja o latifúndio e a estrutura agrária do país. 

           O que se evidencia de novo nesse contexto é a capacidade do capitalismo de conciliar 

as suas novas formas de exploração com as velhas formas de acumulação de capitais e 
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espoliação do trabalhador. As mais avançadas formas de produção, de propriedade, de 

relações trabalhistas coexistem sem problemas com os arcaísmos e o atraso no campo. As 

grandes massas trabalhadoras rurais continuam exploradas intensamente pelas novas e velhas 

formas de ação da classe latifundiária. 

           A verdade é que o processo de modernização da agropecuária, desde meados de 1970, 

vem provocando uma reviravolta no campo e fazendo com que o latifúndio se renovasse, mas 

nem por isso deixando de existir. O que aconteceu foi que, de um sistema latifundiário e 

oligárquico atrasado, passou-se para uma economia com tecnologia intensiva e novas formas 

de produção. Relações atrasadas de produção (quase feudais para alguns teóricos) foram 

substituídas por uma agronomia moderna, onde o profissionalismo fez com que capatazes 

cedessem lugar aos gerentes, onde os antigos “coronéis” viraram empresários e os latifúndios 

modernizaram-se e se transformaram na propriedade produtiva capitalista. 

           Assim destacado, fica parecendo que a moderna produção agropecuária não pode mais, 

em nenhuma hipótese, ser considerada latifundiária. Pior ainda, apoiados nos números da 

produção agrícola e nas divisas geradas pela exportação de suas mercadorias, os ruralistas 

tentam justificar a existência dessas grandes propriedades, inserindo-as no agronegócio e 

argumentando que não há mais terras improdutivas, portanto, também a reforma agrária já não 

é mais necessária. 

           Contudo, um olhar atento sobre os números da economia agrícola, as mortes de 

trabalhadores por conflitos agrários e os dados alarmantes sobre o desmatamento na região 

amazônica e do cerrado, põem por terra os argumentos que sustentam a inexistência dos 

latifúndios no país. Apesar dos latifúndios atuais buscarem se confundir com as grandes 

empresas rurais, dedicadas à produção de grãos, culturas permanentes ou gado, eles 

continuam existindo. 

           Conforme a Comissão Pastoral da Terra, hoje 62,4% da área do total dos imóveis rurais 

no país é improdutiva. Isso acontece porque a terra tem importância por seu valor de mercado. 

O proprietário ganha produzindo em uma propriedade rural, mas também ganha deixando-a 

parada, esperando a especulação imobiliária cumprir seu papel, aumentando o valor do 

hectare, principalmente com a expansão da frente agrícola ou com a instalação de alguma 

infraestrutura do governo. 

           Em todo o Brasil ainda há um altíssimo grau de concentração fundiária e, embora o 

discurso capitalista tenha se modernizado e só fale dos “bons números da produção” agrícola 

nacional em favor do agronegócio e da difusão da imagem de latifúndios modernos e 

lucrativos, essa é uma operação para esconder a verdade e omitir que a existência do 
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latifúndio continua não permitindo a redução das desigualdades sociais, expulsa o homem do 

campo e mantém a concentração de oportunidades de geração de renda nas mãos de poucos. 

           Dia após dia o Brasil continua sua trajetória de se reconverter em um país meramente 

produtor de matérias-primas e produtos primários para atender os interesses dos países 

capitalistas centrais e apesar do discurso pseudo-moderno do chamado agronegócio o 

latifúndio permanece como um dos principais entraves do desenvolvimento do país. Enquanto 

houver latifúndio haverá o uso da pistolagem e da violência rural como uma tecnologia do 

poder para impedir o avanço dos movimentos sociais e das reivindicações mais justas do povo 

brasileiro. Somente com uma política de Reforma Agrária ampla e como política de 

desenvolvimento o Brasil poderá superar sua condição de neo-colônia e periferia dos países 

capitalistas centrais. Os dilemas do século XXI ainda são os dilemas do século passado. Ainda 

há tempo de resolvê-los. 

                                                 
1  Entrevista do Sociólogo César Barreira à Revista Época, nº 35, de 18/01/1999. 
2  Dados divulgados pela CPT Nacional em Nota Pública Após Audiência Com a Ministra dos 
Direitos Humanos, Goiânia, 31/05/211. 
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