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Introdução 
 

Neste trabalho, apresentamos uma análise comparativa do processo de 

espacialização dos movimentos socioterritoriais no Brasil de 2000 a 2003, utilizando 

dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT). A escolha desses quatro anos foi 

determinada pelo fato da CPT ter iniciado esse tipo de pesquisa em 2000. Em nossa 

análise enfatizamos as ocupações e as famílias participantes quanto aos seus 

números nos diferentes movimentos, evolução e distribuição espacial nos estados e 

regiões brasileiras. Para tanto, foram elaboradas tabelas que possibilitam uma 

leitura da espacialização da luta pela terra no Brasil. Posteriormente apresentamos 

uma análise semelhante direcionada às ocupações no Estado do Paraná, com 

mapas e tabela, reportando a atuação dos movimentos socioterritoriais nos 

municípios e realizando a aplicação dos conceitos desenvolvidos por Fernandes 

(2000), para a melhor compreensão do processo de espacialização e 

territorialização dos movimentos socioterritoriais no campo. 

 

Procedimentos metodológicos 
  
 Os dados desta pesquisa foram obtidos a partir dos Cadernos Conflitos no 

Campo – Brasil, publicados pela CPT – Comissão Pastoral da Terra, nos anos 2000 

a 2003. Com base nestas informações, realizamos as classificações por estados e 

movimentos socioterritoriais, procurando compreender suas participações no 

processo de espacialização da luta pela terra no Brasil. Analisamos as ações dos 

movimentos socioterritoriais. 



 Os dados foram representados em tabelas e mapas, de modo a possibilitar 

diferentes leituras das ações dos movimentos socioterritoriais. Com essa atividade 

estamos reunindo novas referências para o debate teórico a respeito dos conceitos 

de movimento social e movimento socioterritorial, que estamos realizando no NERA. 

Nosso objetivo é compreender as dimensões espaciais e territoriais dos movimentos 

sociais. 
 
Movimentos socioterritoriais no Brasil – 2000-2003 
 

O levantamento realizado pela CPT a respeito dos conflitos no campo nos foi 

extremamente útil para uma análise da espacialização dos movimentos 

socioterritoriais em todo o Brasil, nos anos de 2000 a 2003. Os dados revelam a 

intensidade das ações dos movimentos camponeses em anos de mudança de 

governo federal no contexto das políticas neoliberais de exclusão e controle social. 

Diversas estratégias foram utilizadas pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso para a não efetivação da reforma agrária. Com o governo Luiz Inácio Lula 

da Silva, as expectativas de realização da reforma agrária estão diminuindo a cada 

mês. Essas expectativas estão refletidas nas atuações dos movimentos 

socioterritoriais, quanto ao número de ocupações, conforme veremos a seguir. 

Primeiramente, observemos na tabela 1, a atuação dos principais movimentos 

socioterritoriais nos estados e macrorregiões brasileiras, no decorrer dos anos 

estudados (2000-2003), de acordo com o número de ocupações. 

 

 

 





No Brasil, durante 2000 a 2003, foram 1.162 ocupações com 181.400 famílias 

participantes. Na região Nordeste ocorreu o maior número de ocupações (40%) e 

famílias participantes (35%). O destaque é o estado do Pernambuco com grande 

parcela do percentual nacional de ocupações (24%) e de famílias (19%), tendo 

maior representatividade que a região Sudeste, que foi a segunda do ranking. 

Focalizando a atuação desses movimentos no Pernambuco, observamos que 

a atuação maior está na Zona da Mata e Agreste do estado, região de ocorrência 

das Ligas Camponesas. Esse fato expressa a herança das Ligas Camponeses que 

tiveram forte atuação neste estado nas décadas de 1950/60.  

 A afirmação de que em regiões mais desenvolvidas se diminuiria as lutas 

contra o latifúndio, é refutada quando observamos o número de ocupações nas 

regiões Sudeste e Sul. Nos estados de São Paulo e Paraná, por exemplo, 

observamos forte incidência de ocupações. Daí fica expresso, mais uma vez, que o 

“desenvolvimento” capitalista é desigual e concentrador, repercutindo na exclusão 

de muitos. Estes, por sua vez, reivindicam seus direitos através da luta pela terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Na tabela 2, visualizamos que no Brasil aconteceram 393 ocupações em 

2000. A região Nordeste do Brasil apresenta o maior número ocupações (206). O 

estado do Pernambuco é o destaque com 165 ocupações. Na região Centro-Oeste 

aconteceram 84 ocupações, na Sudeste 51 e na Sul 28. A região Norte é a menos 

expressiva, com 24 ocupações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





A forte queda do número de ocupações em 2001 (Tabela 3) é impacto da 

Medida Provisória 2109-52, de 24 de maio de 2001, criada no governo de Fernando 

Henrique Cardoso. A medida visava a exclusão das famílias que participassem de 

ocupações de terras da conquista de um lote em assentamentos rurais e a não 

vistoria das terras ocupadas uma única vez por dois anos e mais de uma vez por 

quatro anos. Esse foi mais um instrumento utilizado para a criminalização dos 

movimentos sociais e privilegiou os latifundiários (FERNANDES, 2002). 

No Estado do Paraná, os movimentos socioterritoriais sofreram o impacto da 

medida como mais intensidade. O governo de Jaime Lerner se apoderou da medida 

provisória do governo federal e realizou forte repressão contra os movimentos 

socioterritoriais. Lerner se aliou aos latifundiários associados à União Democrática 

Ruralista (UDR) e suas afiliadas. Suas estratégias foram interceptar todas as 

possibilidades de impedir a reforma agrária no Paraná. A ágil violência da polícia 

militar e a intromissão nas ações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) permitiu o cumprimento de seus objetivos. (OLIVEIRA, 2003) 

Fato que cabe um estudo mais qualificado são as parcerias entre o MST, CPT 

e Fetape, que se tem ocorrido em algumas ocupações no estado do Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 





De acordo com a tabela 4, em 2002 no Brasil, continuou havendo decréscimo 

no número de ocupações. Os anos de 2001 e 2002 tiveram uma queda em torno de 

50% em relação a 2000. Enquanto em 2000 ocorreram 393 ocupações, em 2001 

foram 194 e em 2002 foram 184. Em 2003 (tabela 4) esta mesma percentagem foi 

acrescida, chegando na casa das 391 ocupações. 

A diminuição no número de ocupações nos anos 2001 e 2002 pode ser vista 

no Nordeste, Sul e Centro-Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 O crescimento do percentual de ocupações de 2002 a 2003 foi de 920% no 

Paraná e 236% no Pernambuco. As regiões Norte e Sudeste, ao contrário, 

apresentaram acréscimos ao longo dos quatro anos. 

No estado do Paraná, Roberto Requião assumindo o governo estadual e Lula 

o federal, causou boas expectativas aos movimentos socioterritoriais, fato observado 

no crescimento do número de ocupações em 2003. Tanto um quanto o outro se 

coloca a resolver o problema agrário como um problema social. 

 Os dados apresentados mostram que o MST foi o movimento mais expressivo 

durante esses quatro anos, sempre se mantendo na casa dos 40-60% do total de 

ocupações em território nacional, territorializando-se em 22 estados brasileiros mais 

no Distrito Federal. Durante os quatro anos, ele representou 50% das ocupações e 

67% das famílias participantes. Seus ideais de luta no sentido de politização, 

articulação, compromisso social e demais fatores, fazem com que seja o movimento 

que toma a frente na efetivação de direitos das mulheres e homens no campo. 

Também se espacializaram com significativa expressão, as federativas da 

Contag e a CPT, que se mantiverem atuantes durante todos os anos se em vários 

estados. Todavia, as federativas apresentam um refluxo na espacialização da luta 

pela terra do ano de 2000 até o ano de 2003. Vários outros movimentos se 

mantiveram em instabilidade quanto ao número de ocupações, apresentando-se em 

sua maioria, em caráter isolado. 

Há mais um fato que nos chama à atenção. Os impactos políticos em escala 

nacional ou estadual, apesar de diminuírem o número de ocupações dos 

movimentos territorializados, não impediram a continuação de suas atuações nos 

estados brasileiros. O MST, como movimento com maior representação no Brasil, 

manteve-se presente em 19 estados em 2000, 17 em 2001, 21 em 2002 e 22 em 

2003. A CPT, por sua vez, manteve-se presente em 4 estados em 2000, 2002 e 

2003, com exceção de 2001 que atuou em 2 estados.  

O conceito de espacialização nos permite aprender as diferentes atuações 

dos movimentos socioterritoriais. Esses movimentos se territorializando 

(conquistando assentamentos) projetam processos sociais de luta pela terra, 

condicionando territórios múltiplos, onde os sujeitos sociais se organizam para a 

continuidade da luta, promovendo a recriação do campesinato.  

 

 



Espacialização dos movimentos socioterritoriais no Paraná – 2000-2003 
 

No Paraná, ao longo dos quatro anos, foram realizadas cerca de 7% das 

ocupações do Brasil e 6% do número de famílias participantes. 

Nesta etapa do trabalho classificaremos os movimentos atuantes no estado 

do Paraná com os conceitos elaborados por Fernandes (2000), onde os movimentos 

socioterritoriais podem ser isolados ou territorializados. Como isolado são 

entendidos os movimentos socioterritoriais que se mantêm em suas bases territoriais 

de origem. Na medida em que a atuação desses movimentos ultrapassa os limites 

de sua microrregião ou espaço equivalente, eles são classificados como 

territorializados. Uma condição da mudança de um movimento isolado para um 

movimento territorializado é a atuação em rede. 

Na tabela 6 mostramos a atuação dos movimentos, de acordo com o número 

de ocupações e famílias participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 Para compreendermos melhor a espacialização desses movimentos no 

Paraná, analisemos a tabela 6 associada com a Figura 1. 

 

 
 

Durante os quatro anos estudados, oito movimentos socioterritoriais se 

espacializaram no Paraná. Desses movimentos, classificamos o MST, MAST, MTR, 

MSST, MTB e OCT como movimentos socioterritoriais territorializados. O MSO e o 

Grupo Xambrê classificamos como movimentos socioterritoriais isolados. 

Pela atuação desses movimentos no Paraná podemos notar a veridicidade do 

conceito de movimento territorializado. O MST, por exemplo, representou 49% das 

ocupações e 63% das famílias participantes. Dos 46 municípios que houveram 

ocorrências de ocupações, o MST esteve presente em 27. Isso em diferentes 

microrregiões do estado. E além do Paraná, como falamos anteriormente, esse 

movimento se mantém atuante em 23 unidades da Federação. 

O MAST, que atuou nos municípios de Congonhinhas (microrregião de 

Cornélio Procópio) e Terra Boa (Microrregião de Campo Mourão), classificamos 

como movimento territorializado, por realizar ocupações em duas microrregiões 

distintas. Já que o MAST é um movimento atuante no estado de São Paulo (ver 

tabela 4), é justamente pelo fato de superar sua base territorial de origem que o faz 

tornar territorializado. 

O MTR realizou cinco ocupações no Paraná em dois municípios distintos 

(Ramilândia e Lindoeste) em duas microrregiões próximas (Foz do Iguaçu e 

Cascavel). Por esse fato podemos classificá-la como movimento isolado. Entretanto, 



sua territorialidade não se restringe apenas ao Paraná. Ele já realizou sete 

ocupações em 2000 no Mato Grosso do Sul (ver Tabela 2). Por essa razão, ele é um 

movimento territorializado.  

Com essas mesmas características, o MTB atuou no Paraná em 2003 e 

realizou, em 2000, ocupações nos estados do Pernambuco e São Paulo. A OTC 

além de atuar no Paraná, realizou, também em 2003, sete ocupações nos estados 

de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pará e Rondônia. O MSST, que realizou uma 

ocupação em 2001 no Paraná, em 2003 voltou a atuar em Alagoas. 

Como movimentos socioterritoriais isolados, classificamos o MSO e o Grupo 

Xambrê, pelo fato de realizarem ocupações apenas no território de origem do 

movimento. Eles não ultrapassaram os limites dos municípios de origem, muito 

menos de sua microrregião. 

 

 
 

Considerações finais 
 

Fernandes (2000) categorizando os movimentos socais que se projetam para 

a conquista da terra (territórios) de movimentos socioterritoriais, constrói para 

geografia uma nova categoria de análise, contribuindo, assim, para que a geografia 

se firme como uma ciência que estuda o espaço e o território no contexto das 

transformações da sociedade. 



O território, visto como espaço institucionalizado com base jurídico-ideológica 

é um objeto de apropriação social. Os movimentos socioterritoriais se apropriando 

de territórios e imprimindo suas formas de organização e de (re) produção social, 

territorializam-se. 

Essa categoria de análise nos permite o estudo do território em sua essência. 

As experiências observadas e analisadas nesse contexto nos permitem novas 

formas de pensar a apropriação de territórios e a territorialização de movimentos no 

espaço. 

 A análise da atuação dos movimentos socioterritoriais e aplicação desses 

dessas idéias estão nos auxiliando na construção desses conceitos, que se tornam 

mais complexos na medida em que verificamos a realidade. 
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