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RESUMO 
O artigo trata da luta pela terra, no aspecto da judicialização, tendo 
como referência o caso do Acampamento Marielle Franco, no estado do 
Maranhão. O Estado, como mediador das relações entre capital e 
trabalho, não usa da exclusividade da coerção, adotando a legislação 
para normatizar tais relações. Com ares de imparcialidade, ao Poder 
Judiciário cabe a observância do cumprimento das normas legais. O 
Estado, enraizado pela lógica do capital, controla com suas políticas a 
classe trabalhadora. No que se refere à questão agrária, media os 
conflitos com as políticas e também quando demandado pelas forças e 
sujeitos do campo, através do Judiciário. O acampamento Marielle 
Franco expressa esta mediação, sofrendo o desconhecimento do Poder 
Judiciário das realidades vividas pelas famílias acampadas. Considera a 
resistência camponesa e destaca o compromisso do Estado na 
reprodução do capital. 
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ABSTRACT 
The article deals with the struggle for land, in the aspect of 
judicialization, having as a reference the case of the Marielle Franco 
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Camp, in the state of Maranhão. The State, as a mediator of the relations 
between capital and labor, does not use the exclusivity of coercion, 
adopting legislation to regulate such relations. With an air of 
impartiality, the Judiciary is responsible for complying with legal norms. 
The State, rooted in the logic of capital, controls the working class with 
its policies. With regard to the agrarian issue, it mediates conflicts with 
policies and also when demanded by the forces and subjects of the field, 
through the Judiciary. The Marielle Franco encampment expresses this 
mediation, suffering the Judiciary Power's ignorance of the realities 
experienced by the encamped families. It considers peasant resistance 
and highlights the State's commitment to the reproduction of capital. 

 
Keywords: State, judiciallization, encampment. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os conflitos pela terra atravessam a história brasileira, tendo o Estado como mediador 

da relação entre os diversos interesses existentes na questão. A Lei de Terras, de 1850, constitui 

primeiro marco da privatização da terra no país, impondo à população negra legalmente liberta, 

assim como à população pobre não escravizada, a impossibilidade do acesso à terra pela via da 

legalidade instituída.  

Destaca-se que há uma estreita relação entre a economia e a política, o que implica em 

que a economia precisa da política e vice-versa. Isto significa uma complexa rede de relações 

entre as duas esferas da vida social, não havendo verdadeiramente uma separação entre Estado 

e sociedade civil, conforme Gramsci (2001). O Estado burguês passa pela coerção, mas também 

pelo consenso, o que em muitas vezes é buscado pela “idealização” das leis, supostamente 

acima de qualquer interesse.  

No que se refere à questão agrária, a Constituição Federal de 1988 imputa o direito à 

propriedade privada condicionada à função social da terra, entendida para além da produção 

em si, implicando em questões como o que é, como e para que a produção. O direito à 

propriedade privada deve levar em consideração o direito à vida, que no campo diz respeito à 

reprodução material e social das famílias. Tal direito referência a luta pela terra feita por 

movimentos sociais e territoriais. 

No Maranhão, a luta pela terra dá-se em meio aos conflitos agrários. O acampamento 

Marielle Franco expressa a configuração atual desta luta. Localizado em região de grande 

interesse do agronegócio do eucalipto, o acampamento trava uma disputa da terra com 
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importante grupo empresarial do ramo, tanto na esfera material quanto na esfera judicial, 

como representação do Estado brasileiro.  

Este artigo trata do papel do Estado como mediador das relações entre capital e 

trabalho, tendo como referência o Acampamento Marielle Franco, como caso de judicialização 

dos conflitos fundiários no Maranhão. 

Encontra-se estruturado em dois itens, além desta introdução e considerações. No 

primeiro, aborda sobre a ideia de Estado e seu papel na mediação das relações capital. No 

segundo, apresenta o caso do acampamento Marielle Franco, na particularidade da 

judicialização do caso. Considera que o Acampamento sintetiza a histórica luta pela terra no 

Maranhão, e identifica o Estado como mediador, garantidor da acumulação da produção 

capitalista no campo. 

 

2 O ESTADO: REFLEXÃO SEU PAPEL NA ACUMULAÇÃO DO CAPITAL 

 

Compreender a concepção de Estado a partir de Gramsci é muito importante para 

refletir a sociedade brasileira, já que “a concepção do Estado, segundo a função produtiva das 

classes sociais não pode ser aplicada mecanicamente à interpretação da história italiana e 

europeia desde a Revolução Francesa até o século XIX.” (GRAMSCI, 2001, p. 427), mas sim, ao 

movimento dialético da conjuntura de cada país. Ou seja, a concepção gramsciana de Estado 

nos possibilita uma reflexão do movimento e relação entre estrutura e superestrutura de nosso 

país. É um Estado enraizado na racionalidade do modo de produção capitalista, pois se baseia 

na "relação social entre pessoas intermediada por coisas" (MARX, 2013, p. 836).  

A formação sócia histórica do Brasil foi marcada pelo colonialismo e escravismo, tem 

como ranço histórico a concentração de terra e a desigualdade social sustentadas 

ideologicamente para a manutenção do capital. Na particularidade do desenvolvimento do 

campo, houve uma ampliação da reprodução capitalista, através das políticas “modernizantes” 

impostas pelo Estado.  

Tais políticas são implementadas com o intuito de controlar, tanto a força camponesa 

quanto a terra, ou seja, alimentar o processo de acumulação da classe dominante. Para tanto, 

o Estado implementa ações de monitoramento de áreas e territórios com potência de 

exploração, seja dos recursos naturais, seja da força de trabalho, buscando o controle da 
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natureza, homens e mulheres de cada área ou região específica. Com isso, a “relação entre 

Estado-Capital-Trabalho garante o processo de acumulação do sistema sociometabólico do 

capital”. (SOUZA, 2011, p. 82-83). 

Logo, o Estado decreta regras colocadas pelo capital, pois  

 

... as políticas que definem o campo brasileiro na atualidade se materializam através 
do Agronegócio e da inserção da agricultura familiar ao mercado (subordinando as 
relações camponesas de produção), tais políticas são direcionadas dentro do processo 
de acumulação capitalista que a cada tempo histórico destrói e controla o tempo do 
indivíduo em favor da extração da mais-valia. Nesse sentido, as formas de trabalho se 
tornam cada vez mais precarizadas, aumentando assim a massa dos miseráveis no 
campo e na cidade. O Estado torna-se, portanto, mediador desse processo, 
removendo as barreiras que impedem a funcionalidade do sistema metabólico do 
capital. (SOUZA, 2011, p. 83). 

 

São nas relações sociais que este Estado capitalista fomenta mecanismos complexos, 

passando pelas estruturas econômicas, políticas, jurídicas e burocráticas, representadas pelas 

instituições que articulam estruturas de poder, as leis, assumindo na totalidade papel 

fundamental capaz de acionar mecanismos coercitivos e a ideologia como instrumento de 

dominação (HARVEY, 2005, p. 78). 

Neste sentido, 

 

... a ideologia não consiste somente ou simplesmente num sistema de ideias ou de 
representações. Compreende também uma série de práticas materiais extensivos aos 
hábitos, aos costumes, ao modo de vida dos agentes, e assim se molda como cimento 
no conjunto das práticas sociais, aí compreendidas as práticas políticas e econômicas. 
As relações ideológicas são em si essenciais na constituição das relações de 
propriedade econômica e de posse, na divisão social do trabalho no próprio seio das 
relações de produção. O Estado não pode sancionar e reproduzir o domínio político 
usando como meio exclusivo a repressão, a força ou a violência 'nua', e, sim, lançando 
mão diretamente da ideologia que legitima violência e contribui para organizar um 
consenso de certas classes e parcelas dominadas em relação ao poder público. 
(POULANTZAS, 1985, p. 33). 

 

Logo, o Estado burguês abarca as relações de produção e reprodução por meio de uma 

infraestrutura “físico-social” (MELO, 2016, p. 45), e a ele é facultado as intervenções em outros 

âmbitos da sociedade, como o econômico, jurídico e, principalmente, a política. Sendo assim, 

uma estrutura de poder que estabelece relações sociais mediante as contradições oriundas da 

relação capital e trabalho. 
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Compreender o sistema complexo que é o Estado, é bastante desafiador, nesse sentido, 

é de grande importância analisá-lo na sua totalidade, ou seja, na sua correlação de interesses, 

observando as contradições presentes nas relações e a sua influência política. Portanto, como 

já discutido acima,  

 

... é um equívoco afirmar, por exemplo, que o Estado não interfere na economia liberal 
- é possível que, dependendo da conjuntura, o Estado esteja mais invasivo e em outras 
conjunturas mais periférico, mas sempre regendo as relações sociais de produção em 
uma fina sintonia com o sistema que lhe fundamenta. (MELO, 2016, p. 45). 

 

Afinal, o Estado  

 

... representa e organiza a ou as classes dominantes, em suma representa, organiza o 
interesse político a longo prazo do bloco no poder, composto de várias frações de 
classe burguesa (pois a burguesia é dividida em frações de classe), do qual participam 
em certas circunstâncias as classes dominantes provenientes de outros modos de 
produção, presentes na formação social capitalista: caso clássico, ainda hoje em dia, 
nos países dominados e dependentes, dos grandes proprietários de terra. [...] O Estado 
constitui, portanto, a unidade política das classes dominantes: ele instaura essas 
classes como classes dominantes. Esse papel fundamental de organização não 
concerne aliás a um único aparelho ou ramo do Estado (os partidos políticos) mas, em 
diferentes graus e gêneros, ao conjunto de seus aparelhos, inclusive seus aparelhos 
repressivos por excelência (exército, polícia etc) que, também eles, desempenham 
essa função. (POULANTZAS, 1985, p. 145-146). 

 

Isto posto, para a manutenção da acumulação do capital, o Estado elabora ações 

corretivas para que haja sentido o processo de extração da mais-valia, assim, garantindo a 

produção, circulação e o consumo. Neste sentido, suas ações constituem “carta na manga” nas 

mãos da classe dominante, o que historicamente já vem sendo construído junto as ações do 

sistema capitalista. 

O que pode ser observado na formação agrária brasileira é um processo desigual de 

apropriação do território, legitimando a desigualdade social rural e urbana, pois o capital, em 

suas diversas facetas, explora a força do trabalho, e para isso é “contraditoriamente aparado 

pelo Estado que se diz representante de todos, faz da terra e do trabalho mercadoria para o 

processo de acumulação”. (SOUZA, 2011, p. 84). Para tanto, o Estado cria mecanismos de 

controle da terra, sendo a judicialização uma estratégia utilizada pela burguesia que aciona os 

poderes jurídicos instituídos.   
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Na questão agrária brasileira a correlação de poderes reflete nas relações sociais do país, 

e para atender aos interesses da elite, principalmente, a elite agrária, o Estado busca 

mecanismos para mediar os entraves entre a classe dominante e a classe dominada, para o que 

atua no controle social para evitar a “rebeldia” do povo. Neste sentido, media os conflitos no 

campo estabelecidos entre “o agronegócio, ou empreendimentos econômicos que têm como 

base a exploração da terra e seus recursos naturais, e as famílias camponeses, em geral 

impactadas com os processos organizativos deste modelo produtivo.” (AZAR, 2020, p. 05). 

Cumprindo seu papel de mediador entre as classes, o Estado, que tem interesses 

próprios, usa como um de seus mecanismos de controle a judicialização dos embates sociais, 

impossibilitando um debate entre os movimentos e organizações sociais que lutam pelo direito 

à terra, por exemplo. Todavia, mesmo com esse mecanismo de controle, a sociedade se 

reorganiza para enfrentá-lo, usando o mesmo como estratégia de defesa. Os movimentos e 

organizações sociais resistem, adentrando o universo do campo jurídico para reivindicar os 

direitos assegurados pela Constituição de 1988.  

Nesse sentido, para a busca de um novo modelo de sociedade e de economia a 

sociedade civil necessita se apropriar dessas esferas para que haja um rompimento da 

hegemonia do Estado. É neste sentido, que o Acampamento Marielle Franco faz a luta pela 

terra, também pela ordem jurídica, enfrentando os interesses do agronegócio impetrados no 

judiciário, sobre o será tratado a seguir. 

 

3 ACAMPAMENTO MARIELLE FRANCO: disputa judicial pela terra no Maranhão 

 

Dimensões importantes são necessárias serem pensadas quando analisamos as disputas 

territoriais desencadeadas no âmbito dos conflitos de terras, sobretudo fazendo a relação da 

lei na sua forma posta e a forma que é interpretada nos casos práticos, tendo como base a 

Constituição Federal de 1988.  

Os movimentos sociais exercem ativamente os seus direitos constitucionais de 

manifestação, associação e liberdade na busca da efetividade dos demais direitos garantidos 

pelo texto constitucional da Carta Magna brasileira e o Poder Judiciário promete atuar como o 

realizador da justiça social, apresentando-se como defensor dos direitos e garantias 

fundamentais, das liberdades públicas, da liberdade de expressão e de manifestação, dos 
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direitos das minorias e dos vulneráveis e da dignidade da pessoa humana, buscando reparar 

lacunas sociais e históricas na sociedade brasileira. (OLIVEIRA, 2003) 

Porém, para que de fato, essas ações se concretizem, é necessário que o Poder Judiciário 

atente de fato ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição, previsto no Artigo 5°, inciso XXXV, 

da Constituição Federal de 1988, que diz “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”. Este princípio assegura a todas e todos o direito de acesso a uma 

tutela jurisdicional célere e eficiente quando tiverem seus direitos ameaçados ou lesados, ou 

seja, o princípio garante o direito fundamental à efetividade do processo.  

Nesse sentido, o Poder Judiciário é obrigado a tomar uma decisão diante da violação das 

garantias, direitos e liberdades fundamentais, os quais são defendidos pela luta constante dos 

movimentos sociais, para que lhes sejam garantidos e usufruídos os referidos direitos e 

garantias (BRASIL, 1988). Desta feita, a CF assegura legalmente este direito, o que 

complementado com outros direitos na garantia da dignidade da pessoa humana.  

Porém, os movimentos sociais manifestam severas e duras críticas às instituições do 

sistema de justiça, uma vez que por este mesmo canal muitas destas organizações sociais são 

criminalizadas por suas ações em busca de direitos, como é o caso da ocupação de terras. Mas, 

os movimentos sociais também necessitam e também recorrem ao Poder Judiciário para 

alcançar seus direitos negligenciados ou negados pelo Poder Público, como é o caso das 

políticas públicas e sociais. Os movimentos pleiteiam essa proteção no Judiciário, pois a própria 

Constituição Federal lhes assegura inúmeros direitos, e tais disposições constitucionais 

possuem força normativa, cabendo ao Judiciário concretizá-las (GUTIERREZ SOBRINHO, 2012).  

Importante demarcar neste cenário que a função que caberia ao Poder Executivo na 

implementação da reforma agrária, é tomada por outros sujeitos, tendo em vista que a 

judicialização da luta pela terra se transforma nas disputas territoriais, e depois em disputas 

judiciais, envolvendo e colocando o Judiciário na função de decidir sobre um tema que não 

caberia ao Estado juiz. Neste processo alguns mecanismos do Estado são acionados, como é o 

caso do poder judiciário, polícia, conselhos estaduais e instituições do sistema de Justiça.  

Mas, antes de adentramos aos aspectos e temas específicos da judicialização do 

acampamento Marielle Franco se faz necessário compreendermos onde está localizado o 

imóvel em comento, o qual faz parte de todo um processo de disputas territoriais e arranjos de 

um projeto de expansão do capital na região, impulsionado por projetos de expansão da 
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fronteira agrícola, como é o caso do MATOPIBA, designação dada a projeto extensionista do 

agronegócio voltado a monocultivos agroflorestais e pecuária bovina, que alcança áreas dos 

estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.  

O acampamento em pauta encontra-se no imóvel denominado de Horto Florestal Ipê 

Roxo, área registrada de extensão de 3.685,1254 há no município Itinga do Maranhão, 

localizado na microrregião de Imperatriz, com uma área de 29.633,90 km², dividida em 16 

municípios. 

A situação agrária da região se configura por estrutura fundiária concentrada e grandes 

extensões territoriais improdutivas. A concentração da posse da terra improdutiva exerce forte 

pressão sobre famílias camponesas, o que justifica medidas de intervenção por parte de órgãos 

públicos, no sentido de redistribuir os recursos fundiários, na medida em que novas áreas vão 

sendo desapropriadas para atender a demandas de trabalhadoras e trabalhadores sem-terra 

na microrregião (INCRA, 2019). 

Dados apontam a estrutura fundiária desta microrregião como uma das áreas do estado 

com maior concentração de terras sob o domínio de particulares. Segundo o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em época recente, houve, ali, um processo de 

formação de glebas de terra, vendidas a várias empresas rurais do país, sob a alegação de, com 

isso, alavancar o progresso social e econômico da região (INCRA, 2019). 

Outro elemento importante na caracterização desta região é a disponibilidade de 

recursos naturais favoráveis ao desenvolvimento da agropecuária, que, aliados à razoável 

infraestrutura física já montada, têm despertado interesse de empresários e grupos 

econômicos nacionais e estrangeiros, assim como de famílias camponesas, que buscam meios 

e condições de trabalho e vida.  

Por conta disso foi que 150 famílias oriundas das periferias das cidades vizinhas e 

camponeses, organizadas pelo Movimento Sem Terra, ocuparam no dia 09 de junho de 2018 a 

área Complexo Horto Florestal Ipê Roxo I, que passou a passaram a disputar com a Empresa 

Viena, grande produtora de eucalipto e alega ser proprietária da terra, que entrou com uma 

ação de reintegração/manutenção de posse no dia 11 de junho do mesmo ano.   

Após identificada a ocupação, foi ajuizada Ação de Reintegração/Manutenção de Posse 

em 11 de junho de 2018, gerando processo judicial que tramita na comarca de Itinga do 

Maranhão. A resposta veio de imediato, com decisão liminar a favor da empresa requerente na 
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data de 12 de junho de 2018. Para atender à Ação, foi expedido Mandado de reintegração e 

manutenção da posse, oficializado por servidor judicial ainda no mês de junho de 2018, que só 

não conseguiu êxito na execução por conta da resistência das famílias acampadas e por não ter 

conseguido reunir aparato policial que lhe garantisse a reintegração.  

Como forma de resistência e luta, as famílias, com a notificação, organizaram-se 

politicamente, articulando-se com entidades e movimentos sociais, assim como com 

instituições e órgãos públicos das várias esferas4, a fim de problematizar a situação fundiária e 

questionar sobre a legitimidade da ação, considerando haver indícios de grilagem e 

irregularidades na titulação da área5. 

As articulações feitas constituem importante estratégia política, porém, o Estado neste 

caso, apresenta sua dimensão mediadora, no sentido de garantidor do projeto econômico do 

agronegócio na região, isto porque o processo apresenta elementos e aspectos que dificultam 

a resolutividade do caso, o que incide no prolongamento da situação de incerteza em que as 

famílias se encontram.  

Na complexidade do caso, o Judiciário demandou manifestações do INCRA, enquanto 

órgão responsável pela reforma agrária, o qual, em relatório, segundo compreensão do MST, 

apresenta incoerências e incompletudes de informações. Sobre o isso, o Setor de Direitos 

Humanos, do MST, que acompanha o caso, observa diversos pontos inconsistentes no processo, 

assim como descumprimentos de leis. Articulado a isso, são registradas ações de coerção e 

violência por parte da administração da fazenda que, através de sua milícia armada que, apesar 

de notificadas junto aos órgãos competentes, não sofrem quaisquer investidas de controle e/ou 

impedimento.  

As famílias que resistem acampadas encontram dificuldades para verem representados, 

defendidos e/ou reconhecidos seus interesses nos poderes instituídos, pois os órgãos 

envolvidos no processo muitas vezes não conseguem observar elementos da materialidade da 

 
4 Para acompanhamento do caso, foram contatados o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
Instituto de Terras do Maranhão (ITERMA), Ministério Público do Estado do Maranhão (MP), Comissão Estadual 
de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV), Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular 
(SEDIHPOP), Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão (SSPMA), Ministério Público do Estado do 
Maranhão (MPMA), Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Cartório de Registro de imóveis de Carutapera e 
Corregedoria do TJMA. As organizações e entidades da sociedade civil articuladas foram a Justiça nos Trilhos (JNT), 
Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascarán (CDVDHCB) e Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST). 
5 Sobre processos de grilagem no estado do Maranhão e em especial na região em pauta, consultar Asselin (1982) 
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questão, por exemplo, muitos operadores do Direito desconhecem as determinações da 

questão agrárias ou mesmo dos conflitos fundiários, pautando seus despachos no senso comum 

ou mesmo nas campanhas e propagandas que idealizam a matriz tecnológica do agronegócio e 

desmerecem a agricultura familiar camponesa, apresentando-a com a pecha de atrasada, 

negligente e superada.  

Além disso, em geral, os operadores da lei não conhecem as condições de reprodução 

material destas famílias, não conhecem suas realidades vividas, suas dificuldades e desafios. No 

caso do Acampamento Marielle Franco, as famílias, além não acessarem as políticas de reforma 

agrária, pela própria condição de acampadas, e consequentemente, o não reconhecimento 

legal na terra, vivem os conflitos cotidianos com os representantes da empresa com quem 

litigam na disputa pela terra.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estado brasileiro, como mediador das relações entre capital e trabalho, imprime na 

sua legislação magna, sobre o direito à propriedade privada da terra, condicionando-o ao 

cumprimento da função social. O estado do Maranhão, como estado da Federação brasileira, 

se insere na dinâmica sócio histórica nacional, e neste sentido, tem como marca história a 

irresolutividade da questão agrária, manifesta dentre outras coisas, em intensos e sistemáticos 

conflitos fundiários.  

Neste estado, assim como no país, também constitui aspecto histórico, a luta 

empreendida pelas famílias camponesas, que de forma espontânea ou organizadas pelos 

movimentos sociais enfrentam o autoritarismo dos sujeitos sociais, políticos e econômicos que 

controlam a produção e determinam as relações sociais no campo.  

Neste sentido, o acampamento Marielle Franco sintetiza, nos tempos atuais, a luta feita 

pela terra no estado. No caso em pauta, se evidenciam os interesses completamente contrários 

entre os dois sujeitos centrais do litígio: capital e trabalho, cuja relação é mediada juridicamente 

pelo Estado. Capital e trabalho com matrizes tecnológicas que em si carregam todas as 

discrepâncias de concepção produtiva, as quais incidem divergentemente em todas as 

dimensões da vida humana.  
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O Estado, em suas ações e manifestações gerais no caso, explicita seu papel e 

compromisso com a reprodução do capital, conforme me organiza na atualidade no estado do 

Maranhão, cuja síntese é o agronegócio. 
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