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Introdução: Tidas pelos movimentos socioterritoriais como a principal forma de 

acesso à terra (Fernandes, 2000), meio de materialização das lutas e reivindicação de 

direitos previstos na constituição federal, as ocupações de terra tomaram-se papel 

fundamental na luta pela terra no Brasil. Nesse contexto, identificamos ao longo da 

historia da luta pela terra no Brasil retratada pela literatura e essencialmente através 

registros da Rede DATALUTA, que as ocupações é um dispositivo importante no 

combate às políticas neoliberais, às conjunturas política e econômica do país. Alem do 

que, a geografia das ocupações de terras nos permite identificar precisamente os 

focos de conflitos e desigualdades na realidade agrária brasileira, caracterizando 

assim finalmente a Questão das ocupações de terras na Questão Agrária brasileira. 

 
Metodologia Ocupações 
 

Utilizamos uma metodologia comparativa, em que confrontamos os dados da 

OAN - Ouvidora Agrária Nacional, com os dados da CPT - Comissão Pastoral da Terra 

e com os dados do DATALUTA – NERA, DATALUTA – LAGEA e DATALUTA – 

GEOLUTAS, como detalhamos a seguir. A partir dessa metodologia, passamos a 

organizar em uma única tabela os dados das cinco fontes. Isso possibilita a 

conferência das fontes e a comparação, porque as diferentes fontes, muitas vezes, 

nos fornecem a mesma informação.  

Os registros das ocupações no DATALUTA- Banco de Dados da Luta Pela 

Terra seguem determinada ordem da qual são utilizadas fontes primárias e 

secundárias. A fonte é primária quando os dados recolhidos são diretamente do 

campo, e secundário quando os dados são provenientes de jornais e outros 

documentos. Entre todas as fontes citadas, a CPT é uma instituição com 30 anos de 

experiência registrando ocupações de terra ,e , seus registros contam com pesquisas 

primária e secundária. Por isso, quando encontramos dados semelhantes, 

confrontamos os dados e damos prioridade aos registros da CPT, no entanto, caso a 

mesma não tenha registro, a fonte prioritária passa a ser a OAN que registra as 

ocupações desde 1995. 



Apenas as CPT e OAN contêm fontes primárias, enquanto NERA, LAGEA e 

GEOLUTAS utilizam somente fontes secundárias, principalmente reportagens. A CPT 

registra as informações colhidas em jornais de circulação local, estadual e nacional, 

boletins e publicações de diversas instituições: movimentos sociais, sindicatos, 

partidos, órgãos governamentais, igrejas, declarações e cartas assinadas, boletins de 

ocorrência, além das informações pesquisadas pelos regionais da CPT (ver Quadro 

01). 

 

QUADRO 01 - ORDENS E FONTES DO 
DATALUTA 

Ordem Fontes Primária Secundária 
1º CPT  SIM SIM 
2º OAN SIM SIM 
3º NERA NÃO SIM 
4º LAGEA NÃO SIM 
5º GEOLUTAS NÃO SIM 

Fonte: DATALUTA, 2007. Org. Anna L. Araújo, 2007. 

 

A OAN registra as informações sobre as ocupações de terra e os conflitos no 

campo através do Disque Terra e Paz 0800-7287000, além do programa denominado 

Paz no Campo. No programa, uma equipe de mediadores está disponível para 

pacificar conflitos, atender denúncias e mediar os conflitos agrários. A OAN, que é um 

departamento do MDA - Ministério de Desenvolvimento Agrário, mantém ouvidorias 

agrárias em todas as unidades da Federação, com o objetivo de contribuir 

extrajudicialmente na resolução dos conflitos agrários. Com o apoio da polícia federal, 

todos os relatos de ocupações são investigados..  

No DATALUTA NERA recolhemos informações de jornais de circulação 

regional e nacional sobre diversos temas relacionados à questão agrária. 

Selecionamos as reportagens, inserimos em nossa base digital e depois arquivamos 

estas reportagens no acervo DATALUTA jornal, para posteriores consultas do tema a 

ser pesquisado. Entre estes temas constam: território, paisagem, luta pela terra, 

assentamentos, agronegócio, ocupações, invasões e etc. O DATALUTA jornal 

representa importante fonte de ocupações de terras, realizadas no Estado de São 

Paulo, sobretudo na região do Pontal do Paranapanema. Os dados são transportados 

para o Programa DATALUTA onde são realizadas a inserção, remoção, atualização e 

consulta dos dados em tempo real, disponibilizando aos pesquisadores de diversas 

localidades as informações contidas no banco de dados.  

O cadastro de ocupações possui os seguintes campos a serem preenchidos: 

município, nome, número de famílias, data de ocupação, fonte e nome do movimento 



socioterritorial. Depois de cadastrados, esses dados são transportados para o 

aplicativo Excel e para o programa Philcarto, no qual são feitas sistematizações, 

elaborações de gráficos, tabelas e mapas para a redação dos relatórios e textos. 

 

A confrontação 
 
 No tratamento dos dados referentes à ocupações de terras, o processo da 

confrontação é de fundamental relevância para a apuração dos dados obtidos. A 

confrontação dos dados é realizada anualmente, como parte dos procedimentos que 

antecedem a inserção das informações no programa DATALUTA.  

 Através da confrontação é possível comparar, averiguar, verificar as 

duplicidades e erros de digitação ou nomes diferentes da mesma área, completar e 

confrontar o registro de ocupações entre todas as fontes, são elas: Comissão Pastoral 

da Terra - CPT, Ouvidoria Agrária Nacional - OAN, Núcleo de Pesquisas e Projetos em 

Reforma Agrária - NERA, Laboratório de Geografia Agrária - LAGEA e Laboratório de 

Geografia das Lutas do Campo e da Cidade do Departamento de Geografia da 

Universidade do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Rondon – GEOLUTAS. 

 Após a compilação dos dados em uma tabela geral, iniciamos o processo de 

confrontação, ordenado por conferencias que nos possibilitam identificar erros de 

diferentes maneiras: 

• Por municípios - para averiguar a possibilidade de haver mais de um registro 

da mesma ocupações no município; 

• Por nome da área - para conferir se diferentes nomenclaturas se referem à 

mesma ocupação, considerando as simililaridades; 

• Por data - para verificar o registro da mesma ocupação em dias diferentes, por 

fontes diversas fontes; 

• Por fonte - para conferir se as fontes registraram a mesma ocupação ou a 

mesma fonte registrou duas vezes. 

 

Ao termino da confrontação os dados estão prontos a serem representados, 

devido à precisão e confiabilidade do dado adquirida no transcorrer do processo. 

 
A História das Ocupações de terra na luta pela terra 
 

No ano de 1988, foi decretada e promulgada pela Assembléia Nacional 

Constituinte a Constituição de 1988, que deu forma ao regime político vigente. As 

principais conseqüências foram o direito ao voto direto e secreto, a instituição de uma 

ordem econômica que tem por base a função social da propriedade e a limitação da 



liberdade de iniciativa pelo Estado. Para a luta pela terra o ano foi marcante pela 

instauração da democracia e também facilitação das ocupações de terras e 

desapropriações1. Porém, no mesmo ano o assassinato a mando de latifundiários do 

líder sindical defensor dos seringueiros e do meio ambiente marcou os ativistas que 

lutavam contra os exploradores. A morte de Chico Mendes teve repercussão mundial, 

devido à sua luta pela justiça e violencia com um dos grandes representantes da 

classe trabalhadora. 

Em 1989, as eleições fizeram o número de ocupações aumentar 21,12% e o 

número de famílias praticamente dobrou com 193,97%, evidenciando que os 

movimentos estavam se fortalecendo, querendo participação ativa nos governos e que 

as ocupações deveriam ser encaradas como um sinal de que a população demandava 

a realização da reforma agrária no país. Neste ano foi eleito para presidente da 

republica Fernando Collor de Mello do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, sendo o 

primeiro presidente a ser eleito com o voto direto após o regime militar. 

O mandato do governo de Collor iniciado em 1990, foi marcado pela 

implementação do Plano Collor, caracterizado pela abertura do mercado nacional para 

as importações e pelo processo de privatização das empresas estatais. A abertura da 

economia brasileira, o apoio aos latifundiarios e o neoliberalismo, foram caracteristica 

fortes que marcaram a luta pela terra durante o perído do governo Collor. Seu 

comprometimento com os interesses da classe ruralista implicava diretamente na 

realização da reforma agrária, relutando na realização de assentamentos rurais e 

acarretando uma forte repreessão aos movimentos socioterritoriais. Consequencia das 

opressões do governo foram a queda de 41,86% das ocupações de terras e de 

64,05% do número de famílias em ocupações de terras. Mas, movimentos como o 

MST – Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, se organizaram para discutir 

as perspectivas da pela terra no país. 

Foi realizado em Brasília, entre os dias 8 e 10 de maio o 2 º Encontro Nacional do 

MST. Com a participação de 5 mil delegados de todo o Brasil e 10 delegações 

estrangeiras. Durante o Congresso foi reafirmado o lema de luta “Ocupar, Resistir e 

Produzir”. O encontro visava fortalecer os vínculos da luta pela terra no Brasil e fora do 

país também, o que facilitava intercâmbio de experiências de luta e atuações com os 

governos.  

 

                                                 
1 No Artigo 184da constituição Federal - Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel 
rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de 
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será 
definida em lei. 
 



 

 
 

Mesmo com a repressão aos movimentos socioterritoriais e o apoio à classe 

latifundiaria durante o governo Collor, o número de ocupações e familias em 

ocupações voltaram a crescer no ano de 1991 (ver gráficos 01 e 02). Suspeitasse que 

o aumento foi devido aos encontros e à organização dos movimentos para lutar pela 

resistencia e reforma agrária. A luta pela terra no Brasil ganhou maior reconhecimento 

internacional quando a CPT e o MST receberam no dia 09/12 em Estocolmo na Suécia 

o premio Nobel Alternativo, entregue às organizações que lutam pelo direito à vida no 

3º mundo.  

Em 1992, fundamentado em acusações de corrupção, ocorreu o Impeachment do 

presidente Fernando Collor de Mello. A partir do Impeachment de Collor no dia 29 de 



Setembro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco assumiu no dia 2 de outubro a 

presidência do país. Mas, somente no dia 29 de dezembro, quando Collor renunciou o 

cargo que Itamar Franco foi aclamado formalmente o presidente da republica. 

Durante o primeiro de governo de Itamar Franco 1993, os números de conflitos por 

ocupações de terras continuaram aumentando relativamente. Em relação aos últimos 

três anos anteriores os números ocupações mais que dobraram e de famílias em 

ocupações quase triplicaram. Mas assim como a intensidade da luta pela terra 

aumentou também surgiram mais casos de repreensão e violência contras integrantes 

dos movimentos socioterritoriais. No dia 08 de Março de 1993, o militante do MST 

conhecido como Teixeirinha, líder do acampamento Campo Bonito no Estado do 

Paraná, foi assassinado após ter sido torturado diante da família e amigos pelo GDE – 

Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar do Paraná. 

Ao decorrer dos anos a violência e repressão contra os movimentos 

socioterritoriais tenderam a aumentar. Todavia, nesse período podemos observamos 

que quanto maior foi a repreensão e violência contra os movimentos, maior foram os 

números de ocupações e famílias em ocupações de terras. Visto que os números de 

ocupações de terras aumentaram durante um período de oposições às atuações 

podemos reafirmar e compreender que a ocupação de terra são um dos resultados 

contraditórios gestados no próprio sistema capitalista.  

Também, um dos elementos que implicaram no aumento das ocupações de terras 

e conflitos no campo durante o período foi a conjuntura econômica do país, que vinha 

enfrentando dificuldades com a crise inflacionária. Justamente com o sentido de 

combater a crise inflacionária que o presidente Itamar Franco lançou o Plano Real 

idealizado pelo economista Edmar Bacha e posto em prática durante a gestão do 

ministro da fazenda FHC - Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real teve sucesso 

contra a inflação e aumentou a popularidade do ministro da fazenda que 

posteriormente viria a ser o presidente da república, sucedendo o presidente Itamar 

Franco. Mesmo com a melhoria da economia brasileira os conflitos pela terra 

continuaram a aumentar e não foram alteradas as tensas relações dos movimentos 

com o governo. 

Os movimentos também realizaram atuações e levantaram as bandeiras contra o 

processo de privatização das grandes empresas estatais, como a CSN – Companhia 

Siderúrgica Nacional, que foi privatizada no Programa Nacional de Desestatização 

levado a cabo pelo governo federal, durante os mandatos de Fernando Collor e Itamar 

Franco.  

Em 1994, com forte apoio devido ao sucesso do Plano Real, Fernando Henrique 

Cardoso candidatou-se para as eleições e ganhou, sendo o presidente que sucederia 



Itamar Franco. O governo FHC marcou fortemente a luta pela terra devido ao aumento 

da resistência em negociar com os movimentos sociais e a repreensão aos 

movimentos. Nos anos posteriores as ocorrências de ocupações e famílias 

aumentaram significativamente, assim intensificando a luta pela terra. A violência 

continuou crescendo durante o governo FHC.  

No ano de 1995, em Brasília, entre os dias 24 e 27 de julho foi realizado o 3º 
Congresso Nacional do MST com a participação de 5 mil delegados de todo o país. 

Durante o congresso foi lançado o lema “Reforma Agrária uma luta de Todos” que 

evidenciava que toda a sociedade seria beneficiada com a realização da Reforma 

Agrária e que também objetivava trazer toda a sociedade para fortalecer e entender a 

luta. Também, no dia 24 de julho foi assassinado no caminho de volta do encontro 

com os posseiros que ocupavam a área da fazenda Catuva no município de Aripuanã 

(MT) o Pe. Ezequiel, que era um dos defensores da luta na região. O fato ganhou 

reconhecimento internacional quando o Papa João Paulo II lamentou publicamente o 

fato e referiu-se a Ezequiel com um mártir da justiça e dos pobres que lutam pela terra. 

Visto que, os movimentos compreendiam a necessidade da participação e da 

sociedade estar ciente sobre a luta pela terra e de seus benefícios para com os 

mesmos, as ocupações ganharam maior sentido e se tornaram cada vez mais o 

símbolo da confrontação com o território do capital. Desta maneira, devido ao 

desenvolvimento dos movimentos socioterritoriais, o governo FHC passou a 

intensificar a repreensão e a resistência para negociar com os movimentos, visando o 

enfraquecimento através do isolamento político. Em 1995, o resultado das violentas 

increpações às ocupações de terras foi o massacre de Corumbiara no dia 9 de agosto 

no município de Corumbiara no Estado de Rondônia. O conflito ocorrido entre policiais, 

jagunços e camponeses sem terra que realizavam uma ocupação resultou em 12 

mortes e varias vitimas de tortura. A ação brutal contra os ocupantes da fazenda Santa 

Elina foi mais uma demonstração das violentas repreensões contra os movimentos. 

Diante da falta de negociação com o governo FHC, os movimentos passaram a 

intensificar o número de ocupações e de famílias em ocupações, revelando e visando 

explicitar acima de tudo a necessidade da realização da reforma agrária no país. A 

realidade do aceleramento do desenvolvimento desigual causado pelo neoliberalismo 

durante o período de governo também implicou diretamente na luta pela terra. O 

capital estrangeiro se fortalecia cada vez mais, também pelos fortes incentivos dados 

pelo governo para a agroindústria de exportação. 

No ano posterior outro massacre marcou a luta pela terra. No dia 17 de Abril de 

1996, a marcha por emprego e Reforma Agrária em Eldorado de Carajás no município 

de Eldorado do Carajás no Estado do Pará terminou com 19 sem-terras assassinados 



e mais de 100 pessoas feridas. A mando do governador e do secretario de segurança 

publica e de fazendeiros do Pará a policia militar ágil contra o bloqueio de uma pista 

realizada pelos manifestantes. O caso de Eldorado dos Carajás ganhou repercussão 

internacional devido à extrema violência com os manifestantes. Posteriormente o 

presidente FHC se manifestou lamentando o ocorrido e prometendo se dedicar para 

solucionar os problemas do campo. No mês de maio do mesmo ano o governo federal 

recriou o Ministério da Reforma Agrária, que havia sido extinto desde o governo Collor. 

Mas, no mês de Junho outro conflito violento marcou a luta pela terra, no Estado do 

Maranhão um confronto entre sem-terras e latifundiários resultou em quatro mortos e 

cinco feridos. 

A tensão na luta pela terra continuou a aumentar. Em 1997, O MST realizou uma 

marcha de mil quilômetros rumo à Brasília, reunindo, na chegada dia 17 de abril, cerca 

de cem mil pessoas em uma marcha de protesto contra o governo FHC e em memória 

ao massacre de Eldorado dos Carajás. O MST também organizou uma jornada de 

ocupações denominada de Abril Vermelho para lembrar o aniversario do massacre. A 

jornada passou a ser realizada todo ano, e fazendo o mês de abril o mais conflituoso 

do ano. 

A relação entre o governo e os movimentos socioterritoriais continuaram a estreitar 

no transcorrer dos anos e se tornava cada vez mais evidente que a elite nacional não 

tinha interesse na efetivação da reforma agrária. Visto que, o os movimentos 

desaprovavam claramente a política do presidente FHC por seu apoio ao modelo 

neoliberal que desde o governo Collor vinha se fortalecendo no país, pelo apoio à 

classe ruralista e pelo isolamento político que o presidente submetia os movimentos, 

as ocupações ganhavam cada vez mais significado para explicitar a realidade e as 

demandas da classe trabalhadora rural. Observa-se que as ocupações ganhavam 

cada vez mais significado na luta pela terra, por confrontar-se não somente com a 

propriedade privada, mas também com um governo caracterizado pela repreensão. 

Neste sentido, voltamos as atenções para compreender o significados das 

ocupações de terras e evidenciar que alem do confronto das ocupações com o 

território do latifúndio exposta por ARAÚJO, Anna Luisa e por SOBREIRO FILHO, 

José as ocupações também contrariam e conflitam-se com as relações de poder 

superiores à propriedade que ocupa. Se partirmos do estudo de FERNANDES, 

Bernardo Mançano sobre a multiescalaridade do território, podemos compreender com 

mais facilidade as múltiplas relações de poder que se dão no território e também como 

e porque as ações dos movimentos conflitam com mais de uma relação de poder. 

Desse modo as comuns notícias de conflitos entre ocupantes e jagunços, a policia, o 



governo e os latifundiários, ganham maior importância para a realização de uma leitura 

geográfica e um avanço quanto a compreensão do território.  

A partir desta compreensão, o avanço nos estudos referentes à causalidade dos 

conflitos gerados pelas ocupações de terras também nos possibilita a interpretação e 

maior entendimento das dimensões que compõem o território. Sendo assim, temos 

então meio a disputa territorial nos ano de 1998, o crescente numero de ocupações de 

terras e também o súbito aumento de ocupações de prédios e lugares públicos. A 

mudança e o aumento das ocupações referem-se ao ano eleitoral, em que o atual 

presidente FHC tentava a re-eleição. 

Os conflitos continuaram a se intensificar no transcorrer dos anos. Visto que, o 

presidente mantinha uma postura de isolamento político perante aos movimentos 

socioterritoriais e que a elite nacional não tinha interesse na efetivação da reforma 

agrária. O MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra lança o lema 

“ocupar, resistir e produzir” durante o período de governo FHC para corroborar e dar 

novos rumos e estimular a luta.  

No ano de 1999, a ocorrência de 903 ocupações e a participação de 119.905 

famílias em ocupações de terras, atingindo os maiores números de todo o período 

analisado. O alto número de ocupações de terras e famílias em ocupações explicitava 

a crescente desaprovação dos movimentos socioterritoriais em relação ao governo e 

sua incompetência na realização da reforma agrária. Neste ano observa-se que o 

número de criação de assentamentos rurais diminuiu em relação ao ano de 1998. 

Visto que, o número de ocupações de terras na luta pela apresentava constante 

crescimento. O governo passou a tomar atitudes para conter o número de conflitos na 

luta pela terra e também a proteção da propriedade privada, que era “ameaçada” pelas 

atuações dos movimentos. Também, neste ano, criou-se o MDA – Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, que tem por competência promover a agricultura familiar, 

porem, a reforma agrária continuou em passos lentos. 

Diversas decisões e atitudes foram tomadas visando à contensão das atuações 

dos movimentos socioterritoriais, principalmente durante governo FHC. O principal 

objetivo do governo era a desmoralização de movimentos, como o MST. Esses 

processos resultaram na queda do número de ocupações de terras no ano de 2000. 

No governo FHC, ocorreram diversas tentativas de desmoralização e a repreensão 

aos movimentos socioterritoriais. Neste contesto, em 2001 o governo aprovou a 

medida provisória 2109-52 que criminalizava as ocupações de terras. Visto que, as 

ocupações têm papel fundamental na luta pela terra e que é uma das poucas práticas 

dos movimentos, a atitude do governo foi de intensa repreensão aos movimentos. A 

medida de contensão que visava passar a imagem de uma inversão de ganho para os 



possíveis ocupantes, teve efeito e causou um refluxo nos anos de 2001 e 2002 (Ver 

gráfico 01).  

Todavia, o efeito da medida durou apenas até o ano de 2003, quando as 

ocupações voltaram a crescer devido à compreensão de ser uma das poucas 

maneiras dos supostos agentes acráticos sobrepujarem a inviolabilidade territorial 

apoiada pelo governo, assim rompendo com essa política anódina adotada pelo 

governo FHC. 

No ano de 2002, a eleição do Presidente Lula contou diretamente com o apoio dos 

movimentos socioterritoriais. A esperança e o discurso de compromisso para com a 

classe trabalhadora foi uma das marcas das propostas durante a campanha do 

presidente. Porém, observar-se que seu mandato continuou a empregar o projeto 

neoliberal na agricultura brasileira.  

Apesar do compromisso entre o presidente Lula e os movimentos socioterritoriais, 

denota-se o fortalecimento e o apoio do governo para o modelo Agronegócio. Sendo 

assim e visto que, a realidade brasileira é composta por classes diferentes e com 

interesses diametralmente opostos, as ocupações reaparecem como principal 

ferramenta para se contrapor à realidade concentradora. Mas, também se observa que 

no período de 2005-2007º número de ocupações diminuiu. Sua queda esta 

relacionada à demora da conquista de terras, que variam em média entre 4 e7anos de 

acampamento, também observa-se que o durante o período, o número de subsídio e 

famílias beneficiada com o programa BOLSA FAMILIA cresceu simultaneamente à 

queda do número de ocupações. 

 

 
A Geografia das Ocupações de terras no Brasil – 1988-2007 
 

Dentre as diversas interpretações de ocupações utilizaremos a primaria, em 

que compreendemos tanto como uma ação confrontativa com os diversos territórios 

quanto como fato da realidade da e história da luta pela terra. È importante explicitar 

que as ocupação de terra são um mecanismo de defesa da classe trabalhadora rural e 

por isso conflita-se com uma lógica oposta, ou seja, neste caso as ocupações de 

terras conflitam-se com diferentes territórios com interesses divergentes ao da luta 

pela terra, são eles: território privado, território do capital, território estatal e outros. 

Sendo assim as ocupações estão contidas no PQA – Paradigma da Questão Agrária - 

e tem como principal função a recriação do campesinato através da territorialização da 

luta pela terra, ou seja, por meio da realização da reforma agrária (Fernandes, 1996, 

2005). Assim, as ocupações de terras são abarcadas como conseqüência do próprio 

sistema capitalista e que, por excelência, contraria-o. 



Em geral, as ocupações de terra, tem um sentido amplo e comum 

independente da sua área de realização, porém, em diferentes escalas encontramos 

algumas especificidades que atribuem às regiões maior significado, ação e reação. 

Segundo Fernandes, as ocupações são a principal forma de acesso à terra 

(Fernandes, 2000), meio de materialização das lutas e reivindicação dos direitos 

previstos na constituição. Neste contexto as ocupações tomaram papel fundamental 

na luta pela terra em diferentes escalas e também ganharam primor como meio de 

excelência para pressionar o governo no referente à realização da reforma agrária e 

para a reivindicação de subsídios para desenvolvimento dos assentamentos rurais e 

famílias dos movimentos sociais. As ocupações à medida que foram exercendo 

pressão contra o governo e se tornando eficiente, também foram se espacializando 

pelo território brasileiro (Ver mapa 01), visto que a concentração de terras é uma 

realidade nacional. Também observa-se que determinados estados tiveram maior 

número de ocupações de terras devido à sua história de ocupação e uso da terra. 

Para melhor contextualizar as leituras e reflexões teóricas acerca das ocupações 

de terras e realizamos uma análise geográfica no território brasileiro via o DATALUTA, 

onde identificamos a existência de particularidades e mensuramos o grau de 

conflituosidade em diferentes escalas.  

Durante o período de 1988-2007(ver tabela 01), destaca-se entre os maiores 

números de ocupações de terra a região Nordeste, com 37,09% das ocupações e 

35,03% das famílias em escala nacional. Nessa região, é relevante os índices do 

Estado de Pernambuco, onde ocorreu o maior número de ocupações em todo período 

estudado na região, com 15,29% das ocupações e 13,63% das famílias em escala 

nacional. Em seguida na região Sudeste, com 25,94% das ocupações e 24,49% das 

famílias em ocupações no Brasil. Nesta região é proeminente os números do Estado 

de São Paulo, que ocupa o primeiro lugar entre os estados com maiores registros, 

com 15,49% (1.171) das ocupações e 16,74% (187.451) das famílias em ocupações 

do total nacional. As regiões Norte, Sul e Centro-Oeste não têm muitos registros de 

ocupações de terras. Denota-se que os altos índices de ocupações e famílias em 

ocupações estão onde há maior presença de capital e concentração de terras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

TABELA 01 ‐ BRASIL ‐ NÚMERO DE OCUPAÇÕES E DE FAMÍLIAS POR ESTADO E 
MACRORREGIÕES 1988‐ 2007 

REGIÃO/UF Nº OCUPAÇÕES % Nº FAMÍLIAS % 
NORTE 681 9,01 98.008 8,75 

AC 22 0,29 1.991 0,18 
AM 9 0,12 2.486 0,22 
AP 2 0,03 120 0,01 
PA 449 5,94 73.999 6,61 
RO 95 1,26 12.335 1,10 
RR 9 0,12 893 0,08 
TO 95 1,26 6.184 0,55 

NORDESTE 2.804 37,09 392.164 35,03 
AL 429 5,67 57.610 5,15 
BA 497 6,57 83.354 7,44 
CE 94 1,24 10.399 0,93 
MA 106 1,40 17.023 1,52 
PB 171 2,26 18.474 1,65 
PE 1.156 15,29 152.587 13,63 
PI 78 1,03 10.031 0,90 
RN 130 1,72 16.112 1,44 
SE 143 1,89 26.574 2,37 

CENTRO‐OESTE 1.103 14,59 190.283 16,99 
DF 39 0,52 6.048 0,54 
GO 375 4,96 54.242 4,84 
MS 551 7,29 91.670 8,19 
MT 138 1,83 38.323 3,42 

SUDESTE 1.961 25,94 274.157 24,49 
ES 93 1,23 12.753 1,14 

MG 601 7,95 60.135 5,37 
RJ 96 1,27 13.818 1,23 
SP 1.171 15,49 187.451 16,74 

SUL 1.012 13,38 165.042 14,74 
PR 651 8,61 84.949 7,59 
RS 198 2,62 58.269 5,20 
SC 163 2,16 21.824 1,95 

BRASIL 7.561 100,00 1.119.654 100,00 
Fonte: Relatório DATALUTA, 2007.  

 



 
 

 
Considerações finais 
 

Por meio dos estudos da luta pela terra no Brasil, podemos compreender as 

ocupações de terra como principal alternativa para inibir o avanço do capital no 

campo, garantir a resistência e a construção do território do campesinato. As atuações 

e o potencial organizativo dos movimentos socioterritoriais são elementos de 

fundamental importância para a materialização da luta pela terra e a garantia dos 

direitos irrevogáveis e inerentes a um cidadão.  



 O estudo da espacialização das ocupações de terras nos possibilita visualizar 

as áreas de conflitos, seus avanços, retrocessos e a situação do processo de 

espacialização da luta pela terra. Além de verificar os municípios onde ocorrem à 

concentração de conflitos rurais. Podendo visualizar as atuações de resistência, 

compreender a realidade onde os sem terra conflitam com os latifundiários, o estado. 

Nesse contexto conflituoso as ocupações de terras, em suas diferentes formas de 

atuações, aparecem com o objetivo de corroborar a luta pela terra. 
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