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Luta pela terra: invasão ou ocupação? Crime ou direito? 

_ A agricultura familiar produz 60% do 

alimento no Brasil. 

_ O agronegócio é responsável por 

46% das exportações do Paraná. 

_ Ocupamos a terra para pressionar o 

INCRA a realizar a reforma agrária.

_ Se o governo não cumprir as 

reintegrações de posse, nós vamos 

fazer com as nossas próprias mãos. 

_ A terra é um bem da natureza e 

deve estar condicionada aos 

interesses do povo. 

_ A propriedade privada da terra é um 

direito individual e inquestionável. 

_ Se a terra não cumpre sua função 

social é justo invadi-la.

_ Invadir é crime. Os sem-terra são 

terroristas, vagabundos... 

_ O latifúndio, o agronegócio e a 

impunidade produzem a violência, a 

escravidão e a exploração dos 

trabalhadores no campo. 

_ A cada ação do MST terá uma 

reação dos produtores rurais.  

Você já deve ter acompanhado na imprensa afirmações como estas. 

 Elas demonstram que a disputa pela terra no Brasil é marcada por interesses 

divergentes e antagônicos. De um lado estão os latifundiários e o agronegócio que 

se expande cada vez mais. De outro estão os pequenos proprietários, a agricultura 

familiar e os sem terra. São dois modelos de agricultura que se defrontam com a 

mesma questão: o uso e a posse da terra. No enfrentamento desta questão, 

historicamente a Reforma Agrária tem sido apresentada como a possibilidade de 
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reorganizar a estrutura fundiária brasileira que tem no latifúndio sua grande 

expressão. 

 Fazer a desapropriação de uma área impõe a condição de questionar o direito 

e a legitimidade da propriedade privada daquela terra. Este é um processo longo e 

conflituoso. Para tentar pressionar o INCRA e agilizar o processo, o MST ou outros 

movimentos de trabalhadores sem terra organizam a ocupação da terra. Em 

resposta as ações de ocupação os proprietários, sejam de terras privadas ou do 

Governo, entram na Justiça com um pedido de reintegração de posse que na 

maioria das vezes resulta em ordem de despejo. Então os acampados saem da área 

ou são despejados pela força da polícia militar ou pela ação de milícias rurais, 

também chamadas de empresas privadas de segurança. 

 Mas, porque isso ocorre em um país com um território tão extenso? 

 Por que o MST tem na ocupação uma de suas principais ações de luta? 

 Por que a violência ainda é utilizada como estratégia de poder e de 

manutenção da hegemonia dos grandes proprietários rurais? 

 Por que o agronegócio tentar evitar de todas as maneiras a realização da 

reforma agrária? 

 Um pouco de História: 

Quando os colonizadores aqui chegaram encontraram povos que entendiam 

que a terra era de todos. Não tinham, portanto, a propriedade privada da terra. 

Porém, para os colonizadores europeus, possuir o domínio particular sobre a terra e 

poder dispor dela de acordo com o seu interesse era manifestação de seu poder. 

 A apropriação do território brasileiro pelos portugueses a partir de 1500, se 

deu através da colonização de exploração. O Brasil foi dividido em capitanias 

hereditárias que foram concedidas a nobres portugueses que deveriam explorá-las 

economicamente, povoá-las e pagar impostos a coroa portuguesa. Os donatários 

não eram proprietários das terras. Tinham apenas o direito de uso. As terras 

continuaram de propriedade da coroa até 1822 e depois do Império brasileiro até 

1850.  

 Mesmo não sendo proprietários, os donatários podiam ceder áreas de terra, 

as SESMARIAS, a quem nelas tivesse condições de produzir. Os donatários 

também eram responsáveis pela administração geral da sua capitania. Como a 

maioria das capitanias não prosperou a colônia retomou-as aos poucos até extingui-
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las em 1759. O regime de sesmarias permaneceu, mas com algumas modificações. 

A facilidade em se tornar sesmeiro fez com que o latifúndio ocupasse todas as 

regiões importantes economicamente. Os seus donos não permitiam que lavradores 

ocupassem suas terras para produzir.  

 No inicio do Império Brasileiro já quase não havia terras para repartir, com 

exceção das áreas ocupadas pelos indígenas. As concessões foram suspensas. 

Quem quisesse trabalhar na terra era obrigado a se tornar POSSEIRO de pequenas 

áreas, geralmente localizadas nas divisas entre uma propriedade e outra. Era a 

ocupação pelo sistema de posse. A ocupação destas áreas gerou conflitos entre 

proprietários e posseiros.  Para regulamentar a questão, o governo do Império criou 

a lei das terras em 1850. Por essa lei só teria acesso a terra quem pudesse pagar 

por ela ou quem a legalizasse em cartórios, pagando uma taxa ao governo. 

 E veio o fim da escravidão. Mas o que poderia significar a liberdade para um 

negro sem terra? 

Atividade 01: 

Pesquise e analise os limites e possibilidades impostos pela Lei das Terras a partir 

de 1850 aos ex-escravos e a qualquer pessoa que não tivesse recursos 

financeiros,mas tivesse interesse em trabalhar na terra? 

Quando a República chegou, muita coisa mudou?  
 Quando a República é proclamada em 1889 o poder dos latifundiários já não 

é apenas econômico, mas também político. Era o poder das Oligarquias, o 

CORONELISMO. A estrutura fundiária brasileira havia consolidado o latifúndio, que 

excluía do direito à terra a grande maioria da população. Estes haviam se tornado 

posseiros, agregados, meeiros, arrendatários. Surgira também a figura do grileiro. 

Mas a crítica à concentração da terra nas mãos de poucos, também se fazia 

presente. O arraial de Canudos e a Guerra do Contestado, entre outros, são 

exemplos de movimentos que lutaram por mudanças na estrutura fundiária 

brasileira. 

 Entre 1950 e 1964, os camponeses começam a organizar politicamente suas 

lutas. Surgem as Ligas Camponesas e o Master (Movimento dos Agricultores sem 

Terra). Estes movimentos que reivindicavam ao governo federal a realização da 

Reforma Agrária, foram duramente reprimidos. Lideranças foram presas e 

executadas. Era um período de grandes conflitos. Trabalhadores lutando pela terra. 
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Latifundiários reagindo para não perder seus privilégios. A violência no campo se 

tornava cada vez mais presente. 

 Então veio em 1964, o Golpe Civil Militar e com ele o autoritarismo, a 

repressão, a censura e o discurso do progresso econômico, da modernização e da 

industrialização. Quando tomou posse, o primeiro presidente militar o Marechal 

Castelo Branco anunciou a 1ª lei de Reforma Agrária do Brasil, O ESTATUTO DA 

TERRA. 

 O Estatuto da Terra estabelecia a função social da terra e o conceito de 

latifúndio por exploração e latifúndio por dimensão. Definia também os critérios 

segundos os quais uma propriedade poderia ser desapropriada. Esta lei nunca saiu 

do papel. Era apenas uma estratégia para “acalmar” os movimentos sociais que 

pressionavam pela reforma agrária. Na prática o governo cedeu a pressão dos 

grandes proprietários rurais e mais uma vez a estrutura fundiária brasileira, baseada 

no latifúndio manteve - se intocada.  

 Mas a necessidade de sobrevivência fazia os camponeses se organizarem. 

Contando com o apoio de setores progressistas da Igreja, diversas lutas surgiram 

principalmente no Norte e Centro-Oeste do país, onde os conflitos eram resolvidos 

com o assassinato de lideranças e posseiros.  

 Em resposta o governo criou órgãos para controlar, prender e punir os 

camponeses revoltosos. “É preciso proteger o Brasil destes comunistas e restaurar a 

ordem no campo”, argumentavam as autoridades. Era a militarização da questão 

agrária. 

 A partir da década de 1970, no Sul do Brasil, a política de modernização da 

agricultura e a criação da agroindústria, expulsavam do campo um número cada vez 

maior de trabalhadores, que buscavam as cidades, as novas fronteiras agrícolas no 

Norte e Centro-Oeste do país ou se organizam para resistir a investida de empresas 

multinacionais que estavam impondo novas relações de produção. 

 Somente o Paraná perdeu cerca de cem mil proprietários rurais que não 

conseguiram acompanhar as mudanças promovidas pela mecanização agrícola. 

 Além disso, o governo militar, para atender as crescentes demandas de 

energia elétrica, e para fazer a propaganda da “grandiosidade” do Regime iniciou a 

construção da maior usina hidrelétrica do mundo: a ITAIPU. Para formação da 

barragem foram alagadas as terras de 12 mil famílias de 8 municípios da região 

Oeste do Estado. Estas famílias receberam a promessa de indenização justa pelas 
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terras alagadas. Como isto não ocorreu, os trabalhadores rurais começaram a se 

mobilizar exigindo seus direitos. Nas áreas alagadas havia posseiros que não tinham 

direito legal à indenização. Surge então o Movimento Justiça e terra.  

 A política de modernização da agricultura implantada pelos governos militares 

durante as décadas de 1970 e 1980 também contribuiu diretamente no 

fortalecimento dos movimentos de trabalhadores rurais ao promover a concentração 

da terra e a expropriação de um número crescente de pequenos proprietários e a 

exclusão de arrendatários, e assalariados do campo. A mecanização da agricultura e 

a inserção das relações capitalistas no campo impossibilitou a permanência de 

pequenas propriedades pois estas não mais se viabilizavam economicamente. Para 

muitos isto significou o êxodo rural e o favelamento urbano. Para outros a resistência 

e a organização da luta pela terra. 

 O MST, ou Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é fundado 

oficialmente em 1984, em Cascavel, no Paraná e tem sua origem na aglutinação dos 

movimentos de luta pela terra realizada por posseiros expulsos de áreas de reserva 

indígena em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul e no Movimento “Justiça e Terra“ dos 

desabrigados quando da formação do lago da Itaipu. Com a fundação do MST, a 

necessidade da reforma agrária entre em debate com intensidade cada vez maior.  

 Com o fim da ditadura e o processo de redemocratização do país, ressurgiu a 

esperança de que a nova Constituição resolveria o problema da concentração da 

terra. Porém, se a Nova República abrira a perspectiva da redemocratização política 

para os setores progressistas da sociedade brasileira, para os latifundiários o 

momento significava a possibilidade de mudanças que não lhes interessavam e a 

reforma agrária se transformaria em uma das questões mais polêmicas da 

Assembléia Nacional Constituinte. Se por um lado os trabalhadores rurais sem terra 

se organizavam e fortaleciam a sua luta a nível nacional, os latifundiários também 

reagiam, fundando a UDR ( União Democrática Ruralista).  

 A grande imprensa deu amplo espaço para a principal liderança da UDR na 

época, Ronaldo Caiado. No link abaixo você pode ver a capa da revista veja 

anunciando a  criação da UDR. 

VEJA.com

 Rapidamente a UDR encontrou respaldo também em todas as organizações 

de grandes proprietários rurais espalhadas pelo país, tornando – se o seu principal 

interlocutor. A UDR passou a pressionar o Congresso Nacional e a Assembléia 
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Constituinte contra a aprovação do projeto de reforma agrária e pelo fim das 

invasões de propriedades rurais e pode ser considerada como a grande vencedora 

neste embate de interesses. 

  Em maio de 1990 o MST realizou seu II Congresso Nacional cujas palavras 

de ordem passariam a ser: “Ocupar, resistir e produzir”. Os objetivos deste 

congresso eram fortalecer e divulgar a luta no país e internacionalmente, além de 

reivindicar ao novo governo (Collor) a realização da reforma agrária e o fim da 

violência no campo. Porém durante este período os movimentos sociais de modo 

geral e o MST em particular foram duramente reprimidos pela ação das polícias 

militares e pela ação de jagunços armados contratados por fazendeiros. 

 Alguns juízes, legisladores e as entidades representativas dos latifundiários 

entendem que ocupar terra é crime. Porém outros defendem que se a terra não está 

em conformidade com a lei ou não está cumprindo com sua função social deve ser 

desapropriada e destinada à reforma agrária e que as ocupações realizadas por um 

movimento social não são roubos nem formação de quadrilha. 

 A defesa da propriedade privada, sempre apresentada como absoluta e 

legítima pelos proprietários, busca amparo nos dispositivos legais garantidos pela 

Constituição Federal. Questioná-la significaria, portanto, uma afronta a um dos 

fundamentos básicos da ordem jurídica e econômica nacional. Porém, a 

Constituição também estabelece, no seu artigo 186, a função social da terra, 

determinando serem passíveis de desapropriação, as áreas não aproveitadas ou 

mal aproveitadas, que desrespeitem os direitos do trabalhador e o meio ambiente. É 

esta possibilidade que amedronta os latifundiários.

 Historicamente os grandes proprietários rurais tem afirmado que a entrada na 

terra pelos trabalhadores sem terra é uma invasão, portanto um crime diante da lei 

pois desrespeita o direito de propriedade. Já o MST se refere à esta ação como 

ocupação, portanto uma ação legítima, como aparece neste fragmento da letra de 

uma das músicas cantadas em eventos do MST: 

Autor: Letras de músicas: Zé Pinto 
Título: Descobrimos lá na base 
CD: Arte em Movimento 

Descobrimos lá na base • que a tal da Reforma Agrária do papel não vai sair •  
Pelo pedaço de chão pra colher o nosso pão • vamos ter que nos unir •  
Companheiro e companheira • Vitória vai ser ligeira se todos se organizarem • 
A gente faz acampamento, tira pão para o sustento • e Reforma Agrária é pra já. 
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E vamos entrar naquela terra e não vamos sair 
Nosso lema é ocupar, resistir e produzir. 

 Enquanto os latifundiários se referem às ações de entrada na terra: como 

INVASÃO, para os trabalhadores sem terra é OCUPAÇÃO. 

Atividade 02: 

Investigue o significado destas duas palavras e promova um debate sobre o amparo 

legal e a legitimidade desta estratégia de luta do MST e as justificativas que o 

movimento e os latifundiários utilizam para referendar a sua opinião. Procure 

entender também os critérios que o MST utiliza para definir a área a ser ocupada. 

As ocupação realizadas pelo MST continuaram a ser uma de suas principais 

formas de chamar a atenção para o problema fundiário brasileiro após o processo de 

abertura política e continuam sendo até os dias de hoje. Mas outras estratégias 

foram sendo adotadas: Os acampamentos provisórios e permanentes, as marchas 

nacionais, ocupação de prédios públicos, manifestações em grandes cidades, e 

reivindicações junto aos órgãos públicos como o INCRA, e a sua vinculação à Via 

Campesina. 

 A partir de 1995 com a adoção da política neoliberal pelo Governo FHC, o 

MST massifica e diversifica suas ações. 

 Da mesma maneira, os grandes proprietários rurais fortalecem sua resistência 

e por vezes fazem uso da violência para garantir o direito à propriedade como nos 

casos dos massacres de Eldorado dos Carajás e Corumbiara. 

 O governo do presidente LULA e do governador Requião no Paraná a partir 

de 2003, motivou nos movimentos sociais a expectativa de avanços significativos em 

suas lutas. A reforma agrária entrou na pauta de discussão e simpatizantes do MST 

passaram a ocupar cargos importantes no ministério da reforma agrária e também 

no INCRA e em secretarias de Estado. 

Esta expectativa se apresentou aos latifundiários como “uma grave ameaça 

ao direito de propriedade”. Diante disso e da promessa de fortalecimento da 

organização e mobilização do MST, os latifundiários entram em desespero e 

“acusam” o governo de incentivar as invasões de propriedades incitando a violência 

e o confronto. Dizem-se desamparados na defesa de seu direito de propriedade 

pelas instituições oficiais, o que justificaria o ressurgimento de uma prática histórica 

de poder dos latifundiários brasileiros: a formação de milícias ou “grupos de 

segurança privados”, e armados a fim de evitar invasões e promover a expulsão de 
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trabalhadores sem terra de áreas ocupadas. “Como é uma propriedade privada, os 

fazendeiros têm o direito de garantir a segurança de suas terras, já que o governo 

não está fazendo a parte dele”. (Alessandro Meneghel, Presidente da Sociedade 

Rural do Oeste do Paraná) 

 O Estado do Paraná, que no passado teve sua história marcada por jagunços, 

grileiros e disputas litigiosas pela terra viu surgir em pleno século XXI o PCR 

(Primeiro Comando Rural) e o MPR (Movimento dos Produtores Rurais). 

restabelecendo o uso da violência como uma das estratégias de poder e de domínio 

dos grandes proprietários rurais,.utilizadas ao longo de toda a história do Brasil com 

o objetivo de manter a estrutura latifundiária, ora pelo poder instituído, ora pela ação 

dos fazendeiros, através de seus “jagunços”. O assassinato de lideranças e de sem 

terras, ações de confronto com agressões físicas, ameaças à integridade física, 

prisões arbitrárias e ações de desocupações violentas têm sido, entre outras, as 

manifestações do poder público ou dos grandes proprietários rurais na defesa 

intransigente da propriedade privada da terra. 

 Ao abordarmos o tema violência no meio rural, as possibilidades de análise 

são diversas. O desrespeito à legislação trabalhista, o trabalho infantil, além das 

formas contemporâneas de escravidão e a impunidade que ainda marcam 

tragicamente as relações sociais e de trabalho no campo brasileiro. Também a luta 

pela terra por vezes é marcada por confrontos e violência. E quando analisamos 

geograficamente os conflitos no campo percebemos que eles são mais expressivos 

em regiões do país onde a ocupação da terra foi ou ainda é de modo ilegal, 

conturbado ou onde predomina o latifúndio. 

A foto de Ailton Santos foi publicada 
no Jornal Hoje de Cascavel no dia 1 
de dezembro de 2006. Retrata o 
confronto acontecido  na Br 277 entre  
o MST e representantes da Sociedade 
Rural do Oeste do Paraná. A marcha 
fazia parte da programação da 
Jornada de Educação na Reforma 
Agrária  e que encerraria suas 
atividades com um ato público contra a 
empresa Syngenta Seeds que realiza 
pesquisas com sementes transgênicas 
o que é combatido pelo MST e pela 
Via Campesina. 
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 O uso da violência como estratégia para resolver conflitos e impor relações de 

dominação sempre se fez presente na história do Brasil. O massacre de povos 

indígenas no confronto com os colonizadores ou colonos, a escravidão indígena e 

africana, Canudos, Contestado, as Ligas Camponesas Eldorado dos Carajás, 

Corumbiara, Campo Bonito, Querência do Norte, Cascavel, dentre outros são 

exemplos de como o poder público ou os latifundiários reagem diante da 

organização dos trabalhadores pelo reconhecimento de seus direitos e de sua 

condição de sujeitos históricos.  

 Mas onde está a origem desta violência? A Sociologia pode nos ajudar a 

compreendê-la. 

 Na opinião de Leonilde Sérvolo de Medeiros 

A abrangência das situações de violência no campo “implica em relacioná-la, 

de forma imediata, a todo um leque de práticas que indicam um não 

reconhecimento dos trabalhadores do campo como portadores de direitos e, 

portanto, sujeitos a diferentes formas de submissão que têm a coerção como 

parâmetro mais visível”. (MEDEIROS, 1996, p. 3) 

 Por sua vez, Regina Bruno defende que  

A violência das classes e grupos patronais no campo é estruturante e expõe 

  os componentes de velhos e novos padrões de conduta. Não se trata de um 

  ato individual e esporádico, é uma violência ritualizada e institucionalizada, 

  que implica a formação de milícias, a contratação de capangas e a lista dos 

  marcados para morrer e os massacres. (BRUNO, 2003, P. 285 e 286) 

 Outra manifestação da violência contra os trabalhadores rurais sem terra e 

suas lideranças, é a sistemática desqualificação dos mesmos,.de forma direta ou 

camuflada. Expressões como “bando de vagabundos, terroristas, desordeiros, 

ladrões, baderneiros” são comuns nas falas dos representantes dos grandes 

proprietários e veiculadas na imprensa, tornando-se de senso comum. 

Atividade 03: 

Pesquise em jornais e revistas e elabore um painel demonstrativo (texto e imagem) 

de situações de violência contra movimentos sociais e ou suas lideranças 

localizando-os geograficamente e no período histórico correspondente, observando 

como estas situações são apresentadas e como os sem terras e os latifundiários 

justificam ou explicam suas ações. Elabore um texto de 10 a 15 linhas apresentando 

o seu ponto de vista sobre os estereótipos veiculados acerca dos integrantes do 



10

MST e suas lideranças. Posicione-se também com relação a afirmação de que a 

violência existe pela falta de capacidade de indivíduos ou setores da sociedade em 

negociar interesses e de reconhecer no outro um sujeito de direitos.  

 O Agronegócio e a Reforma Agrária 

 Dados do agronegócio no Brasil conforme a revista Anuário Exame 2007-
2008 :  
_ A Aracruz, indústria de celulose obteve 93% de sua receita com as vendas no 
mercado externo. 

_ A Ambev (Bélgica) é a maior empresa em vendas do agronegócio brasileiro e a 
terceira maior no Brasil. 

_ Em 2006, 68,9% das vendas da Cargill foram para o mercado externo, e as 
exportações da Sadia foram de 41,2%. 

_ O setor de açúcar e etanol exportou 9,2 bilhões de reais em 2006, atingindo o 
maior volume de vendas no mercado externo. 

 São números como estes que os ruralistas utilizam para justificar e legitimar a 

existência do latifúndio no Brasil, inserindo-o no agronegócio, modelo de produção 

agrícola que nas últimas décadas vem determinando a organização das relações 

sociais e de produção no campo. 

 Porém segundo a CPT, Comissão Pastoral da Terra:  

  “O total de imóveis rurais existentes no país, de acordo com o Atlas Fundiário 

  Brasileiro, confeccionado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

  Agrária (INCRA), é de 3,1 milhões e a área por eles ocupada corresponde a 

  331 milhões de hectares. Os minifúndios e as pequenas propriedades  

  perfazem 89,1 % dos imóveis e 23,4 % da área total. No outro extremo, as 

  grandes propriedades constituem 2,8% do total dos imóveis e detém 56,7% 

  do total das terras cadastradas. À concentração soma-se a improdutividade 

  da terra: mais de 35 mil imóveis considerados como latifúndios estão sem 

  produzir, ou seja, 1% do número de propriedades, os quais ocupam mais de 

  50% da área total cadastrada”. (http://www.cptnac.com.br/) 

.  Além disso, há um alto índice de informalidade da mão de obra nas empresas 

rurais e alguns setores submetem seus trabalhadores a condições desumanas. Os 

produtores do agronegócio são acusados de ignorar as regras ambientais a fim de 

garantir a expansão de seus negócios e ainda não erradicaram práticas arcaicas, 

como o desmatamento e as queimadas nos canaviais. 
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 Mas, o que é o agronegócio? Vamos recorrer a Geografia para entender 

melhor esta questão: 

  Num sentido amplo, o agronegócio ou agrobusiness se refere a um tipo 

especial de produção agrícola em grande escala e em grandes propriedades, o seu 

comércio e sua industrialização. Portanto, compreende toda cadeia de produção 

agropecuária, a comercialização desta produção e de todos os elementos 

necessários a sua viabilização, bem como a produção de insumos, maquinários, 

tecnologias (biotecnologia, transgênicos) e a industrialização da produção e sua 

distribuição. 

 Segundo a revista Anuário Exame 2007/2008 o agronegócio pode ser 

organizado em 17 setores diferentes: açúcar e álcool; adubos e defensivos; algodão 

e grãos; atacado e comércio exterior; aves e suínos; bebidas; café; carne bovina; 

comércio varejista; genética, tecnologia e pesquisa; leite e derivados; madeira, 

celulose e papel; máquinas equipamentos e ferramentas; óleos, farinhas e 

conservas; saúde e nutrição animal; têxtil e vestuário; transporte e armazenamento. 

 O agronegócio cada vez mais vem sendo controlado por empresas e não 

pelos produtores. No caso do Brasil, por empresas estrangeiras (Ambev, Cargil, 

Bünge, Carrefour...) que determinam o preço das sementes, dos fertilizantes, dos 

defensivos agrícolas, dos maquinários, e também interferem na cotação final do 

produto quando de sua comercialização, que em grande parte é destinada para o 

mercado externo. Em 2005, 58,5% de toda produção de frango, 52% do etanol, 41% 

do açúcar e 36,3% do soja do Brasil foi exportada. 

 A propriedade rural, segundo a Constituição Federal, deve cumprir sua função 

social, ou seja: produzir, respeitar o meio ambiente e os direitos trabalhistas de seus 

empregados. Mas a terra no Brasil não tem valor apenas como meio de produção. 

Não se ganha apenas fazendo a terra produzir. Lucra-se também quando a terra fica 

“abandonada” enquanto seu proprietário espera que ela valorize para revendê-la.  

 A terra pode ser também “reserva de patrimônio”. Para quem controla o 

agronegócio isso é fundamental, pois a terra serve como garantia para os 

financiamentos realizados junto às instituições financeiras. 

 O principal argumento usado pelos grandes proprietários rurais em defesa do 

latifúndio e do agronegócio e a sua superioridade produtiva e maior viabilidade 

econômica em relação à agricultura familiar. Será que estes argumentos são 

verdadeiros?  
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Atividade 04: 

Organize com seus alunos uma pesquisa junto ao Incra online sobre os dados 

relacionados a produção rural comparando o agronegócio/latifúndio e a agricultura 

familiar. 

Realizar com a turma um debate a partir dos questionamentos: 

1_Por que o agronegócio se opõe duramente a reforma agrária? 

2_A reforma agrária pode contribuir para amenizar os problemas estruturais no 

campo e nas grandes cidades? Justifique: 
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