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RESUMO

A função social da propriedade, tanto urbana e rural, é uma previsão constitucional que exige do proprietário condutas condizentes com o desenvolvimento social. No contexto

rural, ao exercer sua função social, consoante ao artigo 186 da CF, garante um aproveitamento racional, utilizando de maneira adequada os recursos naturais disponíveis e a

preservação do meio ambiente; observa as disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração de maneira que favoreça o bem estar de proprietários e

trabalhadores. O encargo social que acompanha a propriedade se apresenta como um caminho para o atendimento das demandas por distribuição de terras no Brasil, pois caso

haja o seu descumprimento, a propriedade estará à mercê da desapropriação. Nesse sentido, o encargo social da propriedade torna-se uma pauta de interesse coletivo,

sobretudo, dos trabalhadores rurais sem terra. No entanto, no Brasil ainda persiste um cenário extremamente desigual quanto à distribuição de terras: propriedades com menos

de 10 hectares ocupam 2,7% da área total dos estabelecimentos rurais, enquanto os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares concentram mais de 43%, segundo o IBGE.

Diante desta omissão do ente administrativo, movimentos de trabalhadores rurais têm lutado pela desapropriação das grandes propriedades que estão em desacordo com o

encargo social. No entanto, vêem sistematicamente seus direitos negados. Este trabalho tem por objetivo discutir os mecanismos políticos e jurídicos que, desde a Carta Magna

de 1988, vem bloqueando o instrumento legal da desapropriação para fins de reforma agrária. Buscamos, assim, indicar algumas determinações concretas da não realização da

reforma agrária no Brasil, mesmo diante da existência de dispositivos constitucionais asseguram o direito ao acesso à terra. 
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