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Resumo 

A Nova República representou um novo momento político no Brasil. Se por um lado os 
movimentos sociais vislumbraram a possibilidade de garantias de melhoria das condições de 
vida, por outro as elites se organizaram a fim de manterem intocáveis seus privilégios. No 
tocante à questão agrária, a emergência do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra e 
o debate sobre a reforma agrária ensejou forte oposição por parte dos ruralistas, o que se 
desdobrou politicamente no surgimento de uma Frente Parlamentar dedicada à defesa de seus 
interesses, mormente o direito à propriedade privada. Sobre esta questão, dentre outras que 
gravitam em torno dela, é que versa este artigo, considerando, ainda, as fragilidades na 
construção da democracia e dos fundamentos republicanos no Brasil. 
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Breve introito 

 

Às vésperas de completar trinta anos da Nova República, o campo brasileiro ainda é 
palco de inúmeros massacres de trabalhadores rurais, populações indígenas e tradicionais de 
norte a sul, de leste a oeste do país. Com a redemocratização política não se viu, no meio 
rural, conquistados direitos sociais elementares, dentre eles, o direito à terra, ao cumprimento 
de sua função social. Em que pese às tentativas de implantação de uma política de reforma 
agrária, as elites agrárias nacionais não mediram esforços no sentido de manter a estrutura 
fundiária praticamente inalterada. Para tanto, valeram-se das práticas mais ignóbeis, 
promovendo toda sorte de atrocidades a fim de não apenas impedirem a partilha das terras 
improdutivas, mas também de terem aumentados seus quinhões a qualquer custo.  

Esta pesquisa teve como propósito investigar a atuação da Bancada Ruralista acerca de 
temas atinentes à questão agrária brasileira a partir da Nova República, ou seja, após o ano de 
1985, momento político em que foram reacendidos os debates em torno de uma política 
nacional de reforma agrária e que mobilizou forças sociais a fim de que a democracia se 
fizesse concretizada no campo. Para tanto, foram analisados diversos pronunciamentos e 
posicionamentos de parlamentares integrantes da Bancada Ruralista na Câmara dos 
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Deputados sobre diversos temas referentes à questão agrária brasileira, como demarcação de 
terras indígenas e quilombolas, trabalho escravo, reforma agrária, dentre outros.  

A principal fonte de pesquisa foram os portais da Câmara dos Deputados, do 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIASP) e do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (INESC). Com a pesquisa foi possível concluir que a Bancada Ruralista não 
simboliza e atua somente em temas atinentes às demandas dos ruralistas, mas constitui-se a 
partir de interesses difusos que possuem em comum determinada visão de mundo, que 
compartilha, portanto, certos valores. As redes de sociabilidade e de poder permitiram 
descortinar esse aspecto conformador da Bancada Ruralista.  

O conservadorismo é a marca principal de seus integrantes ou pelo menos seria a liga 
que os une, independentemente do partido, do credo e da atuação profissional. A defesa 
implacável da propriedade da terra, o total rechaço ao MST, o desrespeito aos territórios 
indígenas e de outras populações, dentre outras questões, permitem afirmar que a violência, o 
conservadorismo e o autoritarismo, conforme analisou BRUNO (1997), não apenas 
permanecem enquanto traço das classes dominantes do campo, mas tem emergido ainda mais 
fortemente com as tensionalidades decorrentes da expansão do agronegócio nas duas últimas 
décadas.  
 

 A Propriedade Fundiária e a Nova República Brasileira 

 

 Mergulhada em uma ditadura civil-militar que perdurou de 1 de abril de 1964 até 15 
de março de 1985, a população brasileira teve alguns de seus direitos fundamentais, 
especialmente a liberdade de expressão e de voto, reconquistados apenas com a instauração da 
chamada Nova República, cujo início se deu com a eleição indireta de José Sarney para a 
presidência da república no ano de 1985. Como a propriedade da terra historicamente 
constitui na história brasileira não apenas acumulação patrimonial, mas também expressão de 
poder político e prestígio social, esta sempre esteve no centro dos principais debates no 
tocante aos processos decisórios dos rumos da nação.  

Nesse sentido, se a instauração do estado de exceção com a vigência da ditadura civil-
militar teve por suposto a manutenção dos privilégios dos grandes proprietários de terras, a 
Nova República, ao trazer a questão da justiça social para o centro dos debates, significou um 
alento para a pobreza do campo e da cidade. Não é possível apreender o presente e tampouco 
lançar luzes sobre o futuro sem se considerar o passado. A história não apenas fornece os 
elementos por meio dos quais é possível que se tenha clareza dos processos em curso como 
pode comprometer todo um projeto civilizatório uma vez desprezada. (ARENDT, 2012; 
JASPERS, 1965) 

O golpe civil-militar, um dos momentos mais violentos da história recente de nosso 
país, se deveu, em grande medida, aos arranjos perpetrados pelas classes dominantes na 
manutenção e ampliação de seus ganhos, especialmente o projeto de grandes proprietários de 
terras de oposição às pretensões de promoção de uma ampla reforma agrária já demonstrada 
pelo governo de João Goulart. Não por acaso, esses mesmos grupos irão mobilizar esforços 
para o impedimento das iniciativas de distribuição fundiária dispostas no Plano Nacional de 
Reforma Agrária gestado no bojo da Nova República e da Constituição de 1988.  

Nesse período, retorna com toda força a violência que é o traço comum dos 
latifundiários brasileiros, os quais se valeram tanto da pressão política por meio das entidades 
de classe, quanto da perseguição e assassinato de trabalhadores rurais, líderes sindicais e 
religiosos empenhados na justiça social no campo. A defesa dos interesses, contudo, passa a 
ganhar novos contornos. Se durante o golpe civil-militar a retórica de defesa do direito à 
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propriedade privada ancorava-se tão somente nessa premissa, durante a Nova República, com 
o processo de modernização da agricultura já estabelecido e fortemente sustentado, os 
latifundiários associam o direito à propriedade a outras premissas que suspostamente os 
tornariam em condições de sua manutenção, como a vocação para o trabalho na terra e a 
própria oposição entre moderno e atrasado, sendo o moderno a agricultura empresarial, 
capitalizada, com inserção de tecnologias, e o atrasado a pequena agricultura, feita por meio 
do trabalho familiar, desprovida de tecnologias, insumos, dentre outros.   

Cabe pensar em que sentido a Nova República alterou não apenas os arranjos de poder 
constituídos pelos proprietários de terras, mas também o que significou para os movimentos 
sociais do campo, suas estratégias de luta, de reivindicação por direitos de cidadania e de 
acesso a terra para subsistência de suas famílias. Nesse particular, o surgimento do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) significou um novo momento político 
do país, em que um movimento social de grandes projeções engendrou um campo de debate 
sobre a questão agrária brasileira, tornando-a não apenas de conhecimento de um maior 
número de pessoas, mas também apontando as fragilidades da nossa democracia e da garantia 
de direitos de cidadania elementares.  

Fundado no município de Cascavel, Paraná, no ano de 1984, o MST recuperou o 
debate sobre a necessidade de uma ampla reforma agrária, em oposição aos rumos tomados 
pela agricultura brasileira e pela questão fundiária durante a ditadura civil-militar. Nesse 
período, os grandes projetos econômicos empreendidos pelo Estado promoveram o 
recrudescimento da concentração da propriedade, espoliando pequenos produtores rurais de 
suas terras. A reforma agrária realizada limitou-se à concessão de terras distantes e muitas 
vezes impróprias para o cultivo, em cumprimento ao desígnio estatal de ocupação de novas 
áreas do país. Aliado a isso, o modelo de modernização da agricultura levado a cabo 
aprofundou as mazelas no campo, tornando ainda mais precárias as condições de trabalho dos 
trabalhadores rurais. (GRAZIANO DA SILVA, 1982). 

Em oposição a esse modelo, o MST propunha uma reforma agrária preconizada pela 
justiça social no campo, ou seja, que a propriedade privada não se sobrepusesse aos interesses 
da população e que a terra cumprisse, portanto, sua função social. Ao notar o fortalecimento 
dessa causa e o paulatino apoio popular, as elites agrárias não mediram esforços no sentido de 
confrontarem as intencionalidades de reforma agrária advindas dos movimentos sociais e que 
passaram a desenhar os projetos políticos com o processo de redemocratização da politica 
nacional. Não hesitaram na construção de um movimento e, para tanto, criaram em 1986 a 
União Democrática Ruralista (UDR), a qual teve Ronaldo Caiado como um dos principais 
representantes1. (MENDONÇA, 2010). Essa entidade reuniu proprietários de terras de todo o 
país e passou a representar o conservadorismo, a violência e o autoritarismo que marcam 
amiúde as práticas políticas e sociais dos ruralistas brasileiros.  

Assim, a UDR paulatinamente tornou-se o principal instrumento das elites agrárias de 
desconstrução e deslegitimação das lutas do MST, deflagrando ações extremamente violentas 
contra seus integrantes, promovendo barbárie no campo. Por outro lado, organizou inúmeras 
reuniões em todo o território nacional, conclamando os “produtores rurais” em torno de um 
projeto político, uma vez que seus interesses se apresentavam sob ameaça porquanto o 
discurso em defesa da reforma agrária tomava vulto. Com a Constituinte de 1988 as elites 
agrárias encetaram estratégias de organização política com o fito de assegurar seus interesses, 
mormente o direito à propriedade da terra, embora a mesma Constituição tenha preconizado 

                                                           
1 Ronaldo Caiado (DEM-GO) foi deputado federal por cinco mandatos. No dia 5 de outubro de 2014 Ronaldo 
Caiado foi eleito senador da república pelo estado de Goiás, obtendo 1.283.665 votos, o que representa 47,57% 
do total de votos. 
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sua posse mediante o cumprimento de sua função social conforme está disposto em seu artigo 
186. 

Destarte, pode-se afirmar que a UDR foi o gérmen da Bancada Ruralista que se 
constituiu no parlamento brasileiro com a instauração da Nova República. O poder econômico 
dos proprietários de terras reverberou-se no plano político com a conformação de uma frente 
parlamentar no âmbito do Congresso Nacional denominada Frente Parlamentar da 
Agropecuária. Desde então, essa frente parlamentar tem pautado os principais debates sobre a 
política fundiária nacional, os assuntos atinentes à questão agrária e sobremodo o tema da 
reforma agrária, confrontando diretamente os interesses dos movimentos sociais 
contestatórios e constituindo uma hegemonia em termos de pensamento sobre a economia 
primária nos últimos tempos com a emergência do chamado agronegócio. 
 
 
A Bancada Ruralista e a Questão Agrária Brasileira Contemporânea 
 
  

 Conforme dados da Câmara dos Deputados do Brasil, 191 dos 513 deputados federais 
pertenciam à Frente Parlamentar da Agropecuária, a Bancada Ruralista, durante a 54ª 
Legislatura (2011-2015). Portanto, mais que um terço do total de parlamentares. A Frente é 
composta por parlamentares filiados a diversos partidos políticos, a maioria alinhada aos 
ideários da direita. A despeito de uma pluralidade de divergências, esses parlamentares têm 
como traço comum a defesa da propriedade da terra e, como desdobramento, a forte oposição 
às demandas dos movimentos sociais. Assemelham-se no tocante ao conservadorismo sobre 
uma miríade de temas, especialmente àqueles que dizem respeito aos direitos de minorias, 
populações tradicionais e comunidades indígenas. Não relutam em deslegitimar essas 
bandeiras de luta e, para tanto, fazem uso de argumentos não raras vezes violentos e 
aviltantes.  
 Dada a dificuldade em se analisar todos os pronunciamentos realizados por seus 
integrantes, selecionou-se figuras emblemáticas do parlamento brasileiro no que se refere à 
defesa dos ruralistas e seus interesses. As analises ficaram adstritas a alguns temas, tais como 
reforma agrária, trabalho escravo, demarcação de terras tradicionais, dentre outros. Tratemos 
inicialmente das críticas feitas por integrantes da Bancada Ruralista ao MST. Em 
pronunciamento realizado no dia 21 de outubro de 2009, ao defender a instalação de uma 
CPMI para investigar o repasse de verbas públicas para o MST, o então deputado federal 
Ronaldo Caiado (DEM-GO):  
 
“E ainda existem Parlamentares que defendem o não cumprimento da lei pelos que se 
intitulam defensores de um movimento social - um movimento que nada tem de social, ao 
contrário, um movimento que pode ser considerado como as FARCs brasileiras, sustentado 
com o dinheiro público.” 

 
 Em vários de seus pronunciamentos, Ronaldo Caiado compara o MST as FARC2, 
como no acima disposto. A criminalização dos movimentos sociais é um mecanismo 
                                                           
2 Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Trata-se de uma organização comunista colombiana que tem, 
em sua origem, conflitos entre liberais e conservadores no âmbito de sua política, sendo a questão agrária um 
elemento central nas ações deflagradas pelo movimento.  Segundo Ramos e Silva (2012, p. 1-2): “ Nesse sentido, 
a questão agrária será um dos principais pontos de origem das contradições na sociedade colombiana, não apenas 
entre classes dominantes versus classes dominadas, mas também entre as próprias classes dominantes, cindidas 
entre propostas de caráter reformista ou conservador no que se refere às políticas de distribuição de terras e do 
próprio modelo de expansão capitalista.” 
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constantemente utilizado pelas elites agrárias e seus representantes com o intuito de apregoar 
uma representação negativa sobre seus integrantes e seus atos. Com isto, não apenas se 
descontrói e deslegitima uma causa, mas também conclama o apoio popular e se justifica a 
violência que perpetram sobre o campo. A conduta das elites agrárias e de seus porta-vozes é, 
por seu turno, anti-política, uma vez que avessa ao diálogo, violenta por natureza e autoritária 
por essência.  
 Tais elites, recuperando traços inerentes à sociedade brasileira do período colonial, 
mas também da República Velha a partir dos traços particulares dos chamados coronéis, 
anseiam um modelo de Estado que atenda, sempre que conclamado, seus interesses, que 
preserve intocáveis seus privilégios e que reaja, com toda força, em oposição a qualquer voz 
que questione e confronte seus desígnios. Propositadamente invertem a ordem dos fatos ao 
engendrarem um discurso avesso à realidade. Destituem o verdadeiro sentido da política na 
medida em que silenciam seus oponentes e obnubilam, por meio de argumentos falaciosos, o 
papel da justiça, como fica posto no pronunciamento abaixo, feito pelo deputado federal 
Abelardo Lupion (DEM-PR) no dia 4 de julho de 2003: 
 
“Nesta semana, assistimos a um espetáculo lamentável: o Presidente Lula, eleito por 
esmagadora maioria dos brasileiros, num ato pequeno e deplorável, colocou o boné de um 
movimento anárquico, o MST, o mesmo MST que, na véspera, havia saqueado caminhões, 
roubado suas cargas, feito reféns num ato de vandalismo e barbárie, configurando a sua 
estatura, zombando da lei e da Constituição do País; o mesmo MST que, uma semana antes, 
havia invadido praças de pedágio no Paraná, feito baderna e agredido funcionários que 
ganham seu sustento trabalhando honestamente; o mesmo MST que até hoje invade prédios 
públicos, em atitude de escárnio, e declara que só sairá se o Governo fornecer cestas básicas, 
desapropriar terras e, no final do mês, pagar salários sem que precise trabalhar, ao contrário 
da maioria da população brasileira. [...] Não concordamos com a violência, Sr. Presidente; não 
concordamos em tomar as leis pelas próprias mãos. Acreditamos na justiça, acreditamos no 
País, acreditamos na nossa capacidade de produzir, acreditamos no Congresso Nacional, que 
orgulhosamente compomos, e esperamos que o Executivo cumpra a sua parte, respeite o povo 
brasileiro, cumprindo as leis que jurou defender. O País clama pela ordem. O País clama pela 
paz. O País clama pela justiça. Porque ninguém, repito, ninguém está acima das leis.” 
 
 
 São inúmeros os artifícios utilizados pelos representantes das elites agrárias em seus 
discursos. No pronunciamento acima o MST é colocado acima da lei e tipificado como 
organização criminosa. Quando se considera os dados sobre violência no campo, expulsão de 
pequenos produtores rurais, perseguições e assassinatos de trabalhadores rurais, líderes 
sindicais e religiosos engajados com a luta pela terra, fica claro quem é o agente dessa 
violência, quem se coloca efetivamente acima da Lei. No Congresso Nacional, por meio de 
seus representantes, quando este não é o próprio latifundiário, parlamentares atuam para que o 
Estado promova políticas de apoio à agricultura empresarial de grande porte, seja por meio de 
crédito à produção ou outras iniciativas. Por outro lado, defendem um Estado que puna os 
trabalhadores rurais sem terra e não reconheça suas demandas históricas, o que fica nítido no 
pronunciamento abaixo, feito pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) no dia 10 de 
outubro de 2009: 
 
“A CPI que queremos fazer vai investigar, sim, as fontes de financiamento para o MST, esse 
movimento clandestino que vive à sombra da lei, que não se mostra sob a luz da legalidade. 
Queremos, sim, saber por que Ministérios, de maneira reiterada, mesmo após condenações na 
Justiça Federal e no Tribunal de Contas da União, permanecem recebendo 10, 20, 20, 40, 50, 
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60, 120 milhões de reais, servindo de entidades laranjas, entidades de fachada para repassar 
dinheiro a esse movimento. Dinheiro que está deixando de atender os hospitais no interior 
brasileiro, as escolas no interior do Brasil. Precisa haver uma destinação de recursos mais 
coerente e mais lógica.” 
 
 É importante considerar, ainda no tocante às estratégias de defesa de seus interesses e 
de deslegitimação das reivindicações dos movimentos sociais de luta pela terra, 
principalmente o MST, que os representantes das elites agrárias tomam como argumento 
central o direito à propriedade, sem qualquer elemento qualificador, ou seja, se esta terra 
precisaria cumprir sua função social ou não. Se considerada como preconizada pelo direito 
constitucional, muitos proprietários de terras não fariam jus à sua posse, uma vez que além de 
não desenvolverem qualquer atividade econômica, as utiliza para fins especulativos. O direito 
à propriedade privada sem que esta reverbere em benefícios para a coletividade cumprindo 
sua função social, fere os princípios da república. Não atende aos interesses da esfera pública, 
cumprindo tão somente os caprichos e a gana de um seleto, porém poderoso, grupo de ricos 
latifundiários. Este é o sentido imbuído na acepção de propriedade privada segundo 
pronunciamento do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) realizado no dia 27 de maio de 
2003: 
 
 
“O direito de propriedade está garantido, é cláusula pétrea da Constituição brasileira. O art. 5º, 
inciso XI, diz que a casa é inviolável, e, no inciso XXII, que é garantido o direito de 
propriedade. Sr. Presidente, peço a V.Exa. fazer constar dos Anais desta Casa e divulgar nos 
órgãos de comunicação o editorial MST já virou guerrilha, publicado no jornal O Estado de 
S.Paulo, de 23 de maio último. É importante que conste dos Anais a denúncia, a crítica, a 
informação, principalmente porque essa é nossa obrigação parlamentar — juramos cumprir 
o que determina nossa Constituição. Repito: o Presidente Lula, através do Ministro Miguel 
Rossetto ou do Chefe da Casa Civil, vai ter de dizer se o Secretário do Desenvolvimento 
Agrário expressou o pensamento do Governo quando afirmou que não vai cumprir a lei. 
Espero que a voz do Presidente Lula se levante para continuar mantendo a paz no campo 
brasileiro sob o risco de o campo pegar fogo.” 
 
 Ainda noutro pronunciamento realizado por Onyx Lorenzoni (DEM-RS) no dia 26 de 
março de 2003 é explicitada a contundente desconstrução do MST. Para tanto, novamente 
evoca o direito à propriedade privada e o Estado de direito.  
 
“O MST é um movimento absolutamente pré-revolucionário e não tem nenhum compromisso 
com reforma agrária, desenvolvimento e mudança no padrão produtivo nacional. Seu 
compromisso, hoje já desmascarado por muitos observadores, é ferir de morte o direito de 
propriedade, como forma de atingir o Estado de Direito.” 
 
 Pelo conservadorismo, autoritarismo e violência que marcam os pronunciamentos 
selecionados, é possível afirmar que com o processo de redemocratização, com a conquista do 
voto direito e a promulgação de uma Constituição que prevê, dentre inúmeros direitos sociais, 
a função social da propriedade, não se viu constituído um pleno Estado de direito. Há, ao 
contrário, um Estado cujas representações de interesses se fazem fortemente imprimidas por 
parte dos proprietários de terras, ainda que isto signifique o descumprimento de prerrogativas 
constitucionais. Em termos práticos, o que é dado tanto pela forte oposição à promoção de 
uma ampla reforma agrária, mas também pela negação da existência de relações de trabalho 
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análogas à escravidão no campo, aliada a oposição à política de demarcação de terras 
indígenas e populações tradicionais atualmente adotada. 
 No que concerne a negação da existência de trabalho análogo à escravidão, integrantes 
da Bancada Ruralista se opuseram, com todo vigor, à aprovação da PEC 438/20013, a PEC do 
trabalho escravo. Um dos argumentos utilizados é de que a definição se determinado caso se 
enquadra, ou não, em condições de trabalho análogas à escravidão não deveria ser feita pelos 
fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, os quais agiriam segundo a subjetividade, mas 
pelo poder judiciário. Acompanhe, na tabela abaixo, a relação de parlamentares que votaram 
contra a aprovação da referida Proposta de Emenda Constitucional: 
 

Deputados que votaram contra a PEC 438/2001 

 

DEPUTADO PARTIDO UF 

ABERLARDO LUPION  DEM  PR 
ALCEU MOREIRA PMDB  RS 
ANDRÉ ZACHAROW PMDB  PR 
ANTÔNIO ANDRADE PMDB  MG 
BERINHO BANTIM SD  RR 
BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS PR  MG 
CARLOS MAGNO PP  RO 
EDIO LOPES PMDB  RR 
EDUARDO SCIARRA PSD  PR 
GIOVANNI QUEIROZ PDT  PA 
GUILHERME CAMPOS PSD  SP 
HOMERO PEREIRA PSD  MT 
IRAJÁ ABREU PSD  TO 
JOSÉ HUMBERTO  PHS  MG 
JOSÉ NUNES PSD  BA 
JÚNIOR COIMBRA PMDB  TO 
LIRA MAIA DEM  PA 
LUIS CARLOS HEINZE PP  RS 
LUIZ CARLOS SETIM DEM  PR 
MARCOS MONTES PSD  MG 
MARINHA RAUPP PMDB  RO 
NELSON MARQUEZELLI PTB  SP 
NELSON PADOVANI PSC  PR 
PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR 
RONALDO CAIADO DEM  GO 
VALDIR COLATTO PMDB  SC 
 
Fonte: Repórter Brasil, 2014.  
Elaboração: XAVIER, Glauber Lopes 
Disponível em: http://www.trabalhoescravo.org.br/noticia/64 

                                                           
3 Segundo texto original da PEC: “Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas 
culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo serão imediatamente expropriadas e 
especificamente destinadas à reforma agrária, com o assentamento prioritário aos colonos que já trabalhavam na 
respectiva gleba, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.”. 
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 Outro tema extremamente relevante para a discussão da questão agrária brasileira 
contemporânea, a atuação da Bancada Ruralista e a fragilidade de nossa república, consiste na PEC 
215/20004, a qual visa transferir, para o Congresso Nacional, a responsabilidade da demarcação de 
terras indígenas. O principal argumento utilizado se assemelha àquele concernente a oposição à 
aprovação da PEC 438/2001, ou seja, o de que os critérios utilizados para a demarcação das terras 
indígenas, baseados em laudos emitidos por antropólogos, seriam frágeis e, ainda, de que a 
transferência dessa responsabilidade para o Congresso permitiria a descentralização do poder. 
Assim, os entes federados poderiam decidir a demarcação dos territórios e não apenas o governo 
federal.  
 Ambas as Propostas de Emendas Constitucionais deslindam a relação entre a política e a 
propriedade da terra no Brasil. Conduzem à observação crítica de que a democracia e a república 
brasileiras se encontram em constante ameaça por parte das elites, mormente as elites agrárias. Só é 
possível haver democracia se as bases republicanas encontram-se efetivamente instauradas. Não há 
democracia sem República. (RIBEIRO, 2000). Tem-se que os movimentos sociais são essenciais 
para a constituição da República ao colocar, no centro dos debates, os interesses da coletividade, ao 
dar relevo à esfera pública ou, ainda, por sua própria existência, o que significa que vozes contrárias 
podem emergir a qualquer momento dando sentido à nossa política. 
 A questão agrária atual não apenas atesta que as históricas mazelas do campo brasileiro não 
foram solucionadas, as quais tem como ponto nodal a estrutura fundiária, mas também que as 
relações de poder no âmbito da política nacional se alicerçam na violência como prática das classes 
dominantes5 e que sem igualdade de condições materiais não há possibilidade de construção de uma 
nação verdadeiramente democrática. A construção da democracia, valor universal como bem 
enunciou Coutinho (1984), é constantemente ameaçada no caso brasileiro. Com efeito, é preciso 
perseguir a dignidade da política, fazendo valer a pluralidade de ideias, manifestações, direitos, 
identidades sociais, culturais e simbólicas, sem o que se amplia o abismo que separa os homens e 
permite que o autoritarismo prevaleça. (ARENDT, 2013). 
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