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RESUMO: O objeto da pesquisa é o estudo do fenômeno land grabbing e a 
emergência do “fascismo social” no Brasil. O objetivo geral dessa pesquisa é 
analisar criticamente o fenômeno land grabbing, decorrente da crise do contrato 
social. E, analisar como esse fenômeno, land grabbing, pode contribuir para a 
emergência do “fascismo social” no Brasil. O método utilizado é a dialética 
marxista, por meio da revisão bibliográfica, na perspectiva marxiana do olhar 
crítico da realidade social, com a utilização de livros, artigos, dissertações e 
teses. O mundo contemporâneo, globalizado e mercantil, na última década, tem 
apresentado alterações no setor rural. Vez que nos últimos anos o land grabbing, 
fenômeno definido por acelerada aquisição e concentração de propriedades de 
terras, potencializando a mercantilização e a exclusão social, motivou novos 
desígnios para a mesma. O conceito de fascismo social foi criado por Boaventura 
de Sousa Santos para conceituar as novas formas de dominação e exploração 
nas sociedades contemporâneas. Para Boaventura de Sousa Santos, o fascismo 
social pode estar presente tanto em sociedades do Norte como do Sul e 
caracteriza-se pelo desgaste do contrato social, ou seja, princípios, tais como, 
igualdade, justiça, solidariedade e universalidade perdem valor, imperando 
simples indivíduos e grupos sociais em seguimento dos seus interesses. Busca-
se, analisar o fenômeno, identificando origens, características, bem como, o 
mesmo, contribui para a emergência do ‘fascismo social”, nos dizeres de 
Boaventura de Sousa Santos: “Não se trata do regresso ao fascismo dos anos 
trinta e quarenta do século passado. Ao contrário deste último, não se trata de 
um regime político mas antes de um regime social e civilizacional. [...] Trata-se, 
pois, de um fascismo pluralista e, por isso, de uma forma de fascismo que nunca 
existiu” (SANTOS, 2018, p. 370). O tema é pertinente, pois, o problema se insere 
no processo de territorialização rural, em uma relação território-poder, 
implicando na desterritorialização de pequenos produtores e, 
consequentemente, comprometendo a segurança alimentar e direitos humanos. 
“A segunda vertente de fascismo paraestatal é o fascismo territorial que existe 
sempre que actores sociais com forte capital patrimonial retiram ao Estado o 
controle do território onde actuam ou neutralizam esse controle, cooptando ou 
violentando as instituições estatais e exercendo a regulação social sobre os 
habitantes do território sem a participação destes e contra os seus interesses” 
(SANTOS, 2018, p. 372). Os riscos referentes a segurança alimentar e direitos 
humanos que assolam a sociedade contemporânea “em face da erosão do 



contrato social são demasiado sérios para que ante eles cruzemos os braços” 
(SANTOS, 2018, p. 375). 
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