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Resumo: A luta pela terra no Brasil não é um tema recente nos estudos geográficos, desde o início 
da ocupação do território brasileiro ocorreram conflitos e resistências, por parte dos indígenas e 
posteriormente do campesinato. Assim, este trabalho visa estudar uma das principais formas de 
atuação dos movimentos socioterritoriais que são as ocupações de terras no Mato Grosso do Sul 
(Brasil), bem como os movimentos socioterritoriais que realizaram essas ações. Elas são 
consideradas ações de resistência e enfrentamento contra o agronegócio, latifúndio e Estado. No 
referido estado atuam 11 movimentos socioterritoriais camponeses e indígenas, que lutam pela 
reforma agrária e pela sua (re)territorialização, em áreas onde o agronegócio está territorializado 
para a produção de commodities.  

 
Palavras-chave: Mato Grosso do Sul, luta pela terra, ocupações de terras, movimentos 
socioterritoriais. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho é parte das discussões iniciais da dissertação de mestrado intitulada 

“Desterritorialização e Resistências Indígena e Camponesa no Processo Recente da 
Estrangeirização de Terras no Mato Grosso Do Sul”, que visa estudar os impactos da 
estrangeirização através da produção da cana-de-açúcar em territórios camponeses e indígenas, o 
papel do Estado e do capital como promotor deste processo, bem como as resistências por parte dos 
movimentos socioterritoriais indígenas Guarani-Kaiowa e camponês do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  

O intuito deste trabalho é estudar a luta dos movimentos socioterritoriais através das 
ocupações de terras no Mato Grosso do Sul entre 2000 e 2013, buscando identificar os movimentos 
que atuam no estado e os principais locais de conflitos. Neste sentido, estudar a luta pela terra no 
Mato Grosso do Sul (MS), torna-se importante na medida em que suas lutas têm desdobramentos na 
questão agrária brasileira. Os conflitos territoriais no referido estado, bem como no Brasil, 
expressam distintos modelos de desenvolvimento pautados no campesinato e no agronegócio, 
associados à produção de commodities. Com isso, as ocupações de terras tornam-se umas das 
principais formas de luta e resistência camponesa e indígena. Ou seja, elas são espaços de 
resistências, questionamentos e enfrentamento, para o atendimento das suas reivindicações que vão 
desde o território à sua permanência. 

Assim, partiremos do conceito de movimento socioterritorial, buscando compreender a 
partir da análise geográfica os movimentos sociais. Não estamos aqui, criando novos sujeitos, mas 
sim analisando-os com um olhar diferente de outras ciências como a história e a sociologia. O 
território é a condição essencial para a existência e manutenção das territorialidades desses 
movimentos, configurando-os como movimentos socioterritoriais (PEDON, 2009; DALPERIO, 



2013). Eles fazem frente ao avanço do capitalismo no campo brasileiro, que acarreta em sua 
desterritorialização, ou seja, na perca de se território apropriado e vivido (PEDON, 2009), para sua 
reterritorialização, eles se utilizam das ocupações de terras.  

No Brasil, existem 123 movimentos que lutam pela terra e pela reforma agrária através das 
ocupações de terras. Entre 2000 e 2013, contabilizamos 5.601 ocupações com a participação de 
732.002 famílias (DATALUTA, 2014). No estado do MS, a concentração fundiária e o avanço do 
capital brasileiro e estrangeiro, acirram os conflitos, sendo registradas 314 ocupações de terras com 
40.721 famílias participantes ligadas a 11 movimentos socioterritoriais (DATALUTA, 2014). 

A principal fonte de dados quantitativos desse trabalho é o Banco de Dados da Luta pela 
Terra (DATALUTA), que sistematiza dados referentes à questão agrária brasileira por meio do 
confronto de diferentes fontes como: a Comissão Pastoral da Terra, a Ouvidoria Agrária Nacional, 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Instituto de Terras do Estado de São Paulo e 
a REDE DATALUTA. Dentro do projeto DATALUTA, existe o DATALUTA Jornal que é um 
acervo que reúne desde 1987 até dos dias atuais, notícias referentes à luta pela terra no Brasil de 
diferentes jornais que vão desde a escala local a nacional, como: Jornal Folha de São Paulo, O 
Imparcial, Brasil de Fato e Oeste Notícias. 

Como procedimentos metodológicos, incialmente realizamos uma coleta de dados 
quantitativos através do DATALUTA, para identificarmos quais os movimentos socioterritoriais 
que atuam em ocupações de terras no Mato Grosso do Sul, depois sistematizamos informações 
qualitativas por meio de um levantamento bibliográfico dos movimentos encontrados e de sua 
forma de atuação em ocupações de terras, para dar suporte teórico à pesquisa, bem como a busca no 
DATALUTA Jornal. Coletamos também, informações via mídia digital, pesquisando nos sites dos 
movimentos e no Alerta Google.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Segundo Fabrini (2008), desde o início do processo de ocupação do estado do Mato Grosso 
do Sul, ocorreram conflitos e resistências territoriais. Este estado foi ocupado por duas frentes de 
colonização: uma no início do século XX, formada principalmente por imigrantes do Rio Grande do 
Sul que desenvolveram a pecuária e o plantio de ervas, e outra mais recente, de meados da década 
de 1950/1960, no reverso da “cuesta” da Serra de Amambai, próxima aos limites do estado do 
Paraná e São Paulo onde havia predominância das florestas. 

A caraterística principal para entendermos a origem dos conflitos fundiários no Mato 
Grosso do Sul é a presença da grande propriedade rural destinada à produção de gado (AVELINO 
JÚNIOR, 2008). Atualmente, está territorializado no referido estado o agronegócio da cana-de-
açúcar, produção de grãos (milho e soja) e eucalipto acirrando os conflitos. 

A territorialização do agronegócio no MS foi subsidiada pelo Estado, principalmente com 
a inserção de empresas estrangeiras em terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas e em 
territórios camponeses. Segundo dados do INCRA (2010 apud Fernandes, 2011) no primeiro 
semestre de 2010, o estado do Mato Grosso do Sul foi o quarto em aquisições de terras por 
estrangeiros no Brasil, contabilizando 11% (473 mil hectares) do estado, ficando atrás apenas dos 
estados do Mato Grosso (20%), São Paulo (12%) e Minas Gerais (12%). 

No Mato Grosso do Sul, o avanço do capital está estritamente ligado à concentração 
fundiária, frente à ação dos movimentos que lutam pela democratização ao acesso a terra. Segundo 
Avelino Júnior (2008): 

 
Fica caracterizado em Mato Grosso do Sul um processo contraditório de avanço e 
crescimento do capitalismo no campo, pois, se de um lado temos a concentração da 
terra, por outro lado surgem os movimentos sociais, na luta pela terra, por 
sobrevivência e pela cidadania (AVELINO JÚNIOR, 2008, p. 123). 

 



Assim, as “lutas pela terra se configuram em lutas contra o capital. Tal medida busca 
romper com o controle monopolístico da propriedade das terras e instituindo relações sociais de 
produção não capitalistas, fundamentadas no trabalho familiar” (RAMOS FILHO, 2008, p. 361-
362). 

Essa situação coloca os camponeses e indígenas no MS e, de modo geral no Brasil, em 
situação de risco, pois a lógica de produção no capitalismo é diferente do campesinato. Eles estão 
sujeitos às violências, mortes e assassinatos. Assim, vão emergindo e acirrando os conflitos 
fundiários, ou seja, provocando resistências. Segundo Mota (2009): 

 
Os conflitos existentes no Estado de Mato Grosso do Sul trás a dinâmica do 
presente e do passado embutido no processo de territorialização do capital, em um 
modelo de contradição do sistema capitalista onde ao mesmo tempo em que se 
acumula e concentra riqueza/capital gera como conseqüência a pobreza, a 
desigualdade, a violência, a exclusão, a expropriação etc. (MOTA, 2009, p. 5). 

 
Ramos Filho (2008), aponta que esta não é a única forma de desenvolvimento para o 

campo brasileiro. Na medida em que o capital vai se reproduzindo e agravando o quadro das 
desigualdades que o sustenta, a luta pelo capital tende a crescer. Welch e Fernandes (2008), 
afirmam que existem dois modelos de desenvolvimento: o do agronegócio com produção de 
monoculturas em grande escala, usando o trabalho do campesinato para a sua reprodução e do 
campesinato que trabalha de forma familiar, em pequena escala e com produção diversificada. 

Neste sentido, as ocupações de terras emergem como forma de resistência dos movimentos 
que lutam pela terra, frente à ação do Estado, latifundiários e agronegócio no Mato Grosso do Sul. 
Um fato marcante que tem as ocupações indígenas é o caráter de retomada, além de 
questionamento/enfrentamento e resistência, pois historicamente seus territórios já os pertencem.  

Fernandes (2001), afirma que a ocupação é um conhecimento construído a partir das 
experiências de luta popular contra a hegemonia do poder do capital. Assim, é um processo 
socioespacial e político desenvolvido como resistência do campesinato organizado para a sua 
criação e recriação. Mota (2009), também a presenta as ocupações como forma de resistência, na 
busca por melhores condições de vida, permitindo recriar a partir disso, suas identidades enquanto 
camponeses e indígenas: 
 

A luta pela terra, por meio de ocupações, é a forma dos excluídos ou dos 
“precariamente incluídos” readquirirem o direito a terra de trabalho, a terra da vida, 
a terra de expressividade ancestral, que desde a colonização ficou subjugada aos 
interesses de uma minoria dominante, sendo transformada em terra de exploração 
do trabalho alheio, concentradora, monocultura, não cumprindo com sua função 
social, equivalendo sempre ao valor de troca e não ao valor de uso (MOTA, 2009, 
p. 16-17). 

 
A luta por meio dessa forma de atuação evidencia que na atualidade, ela ainda compõe 

uma das principais formas de luta e pressão popular, que garantem a conquista do território, 
transformando em assentamentos rurais (RAMOS FILHO, 2008) no caso dos camponeses. Segundo 
Fernandes (2001): 

 
Os movimentos socioterritoriais realizam a ocupação através do desenvolvimento 
dos processos de espacialização e territorialização da luta pela terra. Ao 
espacializarem o movimento, territorializam a luta e o movimento. Esses processos 
são interativos, de modo que espacialização cria a territorialização e é reproduzida 
por esta (FERNANDES, 2001, p. 9). 

 



Assim, o quadro 1 apresenta os movimentos socioterritoriais territorializados no MS entre 
2000 e 2013, que atuaram em ocupações de terras. Foram realizadas em todo o estado 314 
ocupações de terras com a participação de 40.721 famílias integrantes destes movimentos 
(DATALUTA, 2014). Essas ações foram realizadas tanto de forma individual como em conjunto, 
ou seja, ocupações realizadas por mais de um movimento em determinada área. 

Observamos a diversidade dos movimentos socioterritoriais atuantes no estado, sendo 
camponeses, indígenas, comissão, confederações, federações e centrais. Podemos compreender que 
eles têm o intuído de questionar/reivindicar seus territórios, onde o agronegócio está territorializado 
com diferentes fins, como para a produção de commodities (soja, cana-de-açúcar, eucalipto etc.) e a 
especulação imobiliária: 

 
Quadro 1 - Movimentos Socioterritoriais no Mato Grosso do Sul - 2000-2013 

Nº Sigla Nome do Movimento socioterritorial 
1 CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
2 CPT Comissão Pastoral da Terra 
3 CUT Central Única dos Trabalhadores 
4 FERAESP Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo 
5 FETRAF Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar 
6 FUVI Famílias Unidas do Vale do Vilhema 

7 MOVIMENTOS 
INDÍGENAS Movimentos Indígenas 

8 MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
9 MTR Movimento dos Trabalhadores Rurais 

10 TERRA LIVRE Movimento Popular do Campo e da Cidade 
11 UFT União Força e Terra 

Fonte: DATALUTA, 2014. Org. DALPERIO, L. C. 
 
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) foi fundada no 

Brasil em 1963 na cidade do Rio de Janeiro, sendo o movimento camponês mais antigo na 
atualidade (SOUZA, 2009). Sua estrutura está baseada em sindicatos e confederações. Em números 
gerais ela compõe 27 federações e aproximadamente 3.934 sindicatos em todo o território 
brasileiro. 

No caso do MS, a CONTAG vem representada também pela Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul - FETAGRI-MS1, sendo fundada em 1979. 
Segundo site oficial da FETAGRI-MS2, seus objetivos de luta, além dos gerais já expostos são: a 
implementação de uma política agrícola, a permanência e a produção dos camponeses etc. 

Segundo o site do Movimento, sua luta baseia-se na conquista da terra, na reforma agrária, 
na educação e saúde, na soberania/segurança alimentar, no desenvolvimento rural sustentável, no 
fortalecimento da agricultura familiar, bem como na luta contra o trabalho infantil e escravo. 
Representando os interesses dos trabalhadores rurais assalariados, dos sem terras e dos agricultores 
familiares (CONTAG, [20??]3). 

Em relação às ações realizadas no MS, foram registradas 54 ocupações individuais com a 
participação de 5.302 e três individuais: duas com a CUT e uma com o MST. Podemos citar as 
ações nas áreas: Fazenda Virgínia, Fazenda Prudente da Serra, Fazenda Forquilha, Fazenda Bela 
Vista, Fazenda Aroeira, Fazenda Panduí, Fazenda Boa Sorte, Fazenda Paraíso, Fazenda Santa 
Vitória do Ivinhema, Fazenda Marina, Estância Portal Miranda, Fazenda Ramalhete, Fazenda 

                                                           
1 A metodologia utilizada pelo DATALUTA sistematiza os dados das ações dos sindicatos de trabalhadores 
rurais e das federações as confederações filiadas. 
2 Sem identificação do ano. Informações retiradas do site oficial da FETAGRI-MS. Disponível em: 
http://www.fetagrims.org.br/index.php?pag=institucional.php. 
3 Sem data de publicação. Informações retiradas do site oficial da CONTAG. Disponível em: http://www.contag.org.br/. 



Morro Alto, Fazenda Mutum I, Fazenda Avaré, Fazenda Chifre de Veado, Fazenda Lagoa Azul, 
Fazenda Bela Manhã, Fazenda Santa Mônica, Fazenda Estância do Lago, Fazenda Jamaica, 
Fazenda Meira Fernandes e Fazenda Piray (DATALUTA, 2014). 

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) surgiu em plena ditadura militar em Goiânia no 
estado de Goiás em 1975. Ela é um órgão ligado a Igreja Católica Apostólica Romana, por isso sua 
origem ocorreu no Encontro de Pastoral da Amazônia realizado pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (DALPERIO, 2013). Sua luta está ligada a três eixos principais de atuação: 
Primeiramente temos a Direito (ligados as questões da terra, do trabalho, do meio ambiente e 
culturais), em segundo temos a Água (contra injustiças cometidas nas construções de barragens, 
apoio aos ribeirinhos etc.) e por fim a Terra (contra exploração do trabalho, expropriações, 
democratização ao acesso a terra, concentração fundiária etc.) (CPT, [200?])4. 

Segundo Borges e Kudlavicz (2008), a criação da CPT no MS ocorreu na década de 1970, 
num cenário político e social muito difícil, marcado pela violência e repressão. A CPT surge em 
1978, com o intuito de contribuir no meio rural, sendo um espaço de reflexão para os camponeses 
poderem se articular. Participando ativamente das ações do campesinato organizado, na forma de 
ocupações e manifestações, bem como despejos e ajudas nas negociações. Vale ressaltar, que entre 
1987 e 1988, a CPT deixa de atuar nessa frente de massa para auxiliar na permanência do 
campesinato na terra. Na década de 1990, a CPT procura um equilíbrio na luta pela terra e sua 
permanência (créditos, educação, infraestrutura). No MS o Movimento atuou em apenas uma 
ocupação de terra com a CUT. Essa ação ocorreu no município de Nova Alvorada do Sul, na 
Fazenda com a participação de 150 famílias em 2000 (DATALUTA, 2014). 

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi fundada em 1983, na cidade de São 
Bernardo do Campo localizado no estado de São Paulo, no 1º Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora (DALPERIO, 2013). É uma das maiores centrais sindicais do mundo com 806 
entidades filiadas, 7.847.077 trabalhadores associados e 23.981.044 trabalhadores na base. Sua 
organização é horizontal e vertical: na primeira temos a estrutura nacional e está organizada em 
todo o território brasileiro com as CUTs estaduais e a segunda por sindicais de base e entidades 
sindicais por ramo de atividade econômica: sindicatos, federações e confederações (CUT, [200?]5).  

No caso do MS a CUT, foi fundada em maio de 1986 no município de Campo Grande, mas 
somente em 1990 que ela foi regularizada (CUT, [20??])6. No período estudado, no MS o 
Movimento atuou em 65 ocupações individuais com a participação de 8.067 famílias e seis ações 
conjuntas com 464 famílias ligadas além do Movimento a CPT, CONTAG, MST e FETRAF. Essas 
ações ocorreram em diferentes áreas do estado, como: Fazenda Sepaco, Fazenda Neiva, Fazenda 
Nova Conquista, Fazenda Aroeira, Fazenda Laguna Peru, Fazenda Santa Terezinha, Fazenda Taturi, 
Fazenda Santa Mônica, Fazenda Primavera, Fazenda Dois Irmãos, Fazenda São João, Fazenda 
Sanguessuga, Fazenda Itamarati, Fazenda Segredo, Fazenda Santa Renata, Fazenda 3M, Fazenda 
São Miguel, Fazenda Piquenique, Fazenda Fortaleza, Fazenda Guassu entre outras (DATALUTA, 
2014). 

A Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (FERAESP) é 
uma dissidência da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo. Fundada 
em 1989. Segundo site do Movimento, ele tem como objetivo de luta a conquista da terra e 
realização da reforma agrária, lutando por melhores condições de trabalho, saúde e educação, bem 
como na defesa dos trabalhadores (FERAESP, [200?]7). No MS, a FERAESP, atou em apenas uma 

                                                           
4 Sem identificação do ano. Informações retiradas do site oficial da CPT. Disponível em: http://www.cptnacional.org.br 
5 Sem ano de publicação e numeração de página. Informações extraídas do site da CUT. Disponível em: 
<http://www.cut.org.br/institucional/38/historico>. Acesso em: 16 set. 2014 
6 Informações retiradas do site da FERAESP. Disponível em: < http://www.feraesp.org.br/ >. Acesso em: 28 set. 
2014. 
7 Sem ano de publicação. Informações retiradas do site da CUT. Disponível em: < http://www.cut-
ms.org.br/conteudo/1/historico>. Acesso em: 28 set. 2014. 



ocupação de terra no município de Tacuru, na Fazenda Cachoeira com 100 famílias em 2009 
(DATALUTA, 2014). 

No ano de 2004, foi fundada a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar 
(FETRAF) no I Encontro Nacional da Agricultura Familiar em Brasília, com o objetivo de 
fortalecer e ampliar a representação dos agricultores familiares, defender a construção de uma 
produção sustentável e solidária, trabalhando com os princípios da democracia e liberdade de 
expressão. Como consequência disso o movimento foi se territorializando no Brasil e no MS, nos 
anos de 2000, estando em 18 estados, com mais de 600 sindicatos e associações sindicais 
(FETRAF, [200?])8. 

No MS o movimento atuou em três ocupações de terras com a participação de 438 famílias 
e duas em conjunto com a CUT e MST ligadas a 480 famílias. Essas ações ocorreram entre 2004, 
2005, 2006 e 2009, nas áreas: Fazenda Caiçara, Fazenda Macaco, Fazenda Santa Adelaide, Fazenda 
Macaco, Fazenda Piquenique (DATALUTA, 2014). 

O movimento socioterritorial Famílias Unidas do Vale do Vilhema (FUVI) foi fundada em 
2006, lutando pela reforma agrária no MS. A FUVI atuou em apenas uma ocupação de terras com a 
participação 1.200 famílias na Fazenda da Someco no município de Novo Horizonte do Sul no MS, 
no mesmo ano de fundação (DATALUTA, 2014).  

Sua atuação ocorreu para reivindicar a reforma agrária, na área dessa ocupação que 
pertence à empresa Sociedade de Melhoramentos e Colonização e Agropecuária Japema Ltda 
(FOLHA ONLINE, 2006). Dias depois as famílias foram retiradas do local, devido à reintegração de 
posse, sendo considerada a área produtiva. Essas famílias eram advindas dos municípios de 
Ivinhema, Deodápolis, Angélica e Novo Horizonte do Sul (JORNAL DOURADO NEWS9, 2006). 

Denominamos Movimentos Indígenas, para os grupos indígenas organizados enquanto 
movimentos socioterritoriais sistematizados conjuntamente para melhor compreensão dos dados, ou 
seja, não é um único movimento indígena organizado e institucionalizado. Os grupos indígenas no 
Brasil vêm sofrendo desde a colonização brasileira que dizimou/exterminou várias etnias. Desde 
então, os indígenas vem resistindo frente ao avanço da agricultura capitalista e camponesa em suas 
terras tradicionalmente ocupadas. 

No caso do MS, os Movimentos Indígenas são expressivos no que tange a luta pela 
terra/retorno e permanência, as principais lutas ocorrem em torno das etnias Guarani, Kaiowa e 
Terena, que tem seus territórios invadidos. Foram registradas 110 ocupações individuais com 7.647 
famílias no período estudado. Podemos citar as áreas: Fazenda Sombrerito, Sítio Santo Antônio, 
Fazenda Madama, Fazenda Serrana, Fazenda Petrópoles, Sítio Boa Sorte, Fazenda Santo Antônio 
da Nova Esperança, Fazenda Madama, Fazenda São Luiz, Fazenda Cambará, Fazenda 3R e 
Fazenda Querência São José (DATALUTA, 2014). 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) surgiu como movimento 
socioterritorial em 1984, por meio do I Encontro Nacional de Trabalhadores Rurais Sem terra tendo 
como apoiadores a CPT. O movimento luta pela conquista do território camponês, sua permanência 
e manutenção, bem como por uma melhor educação no campo e saúde. Atualmente é o movimento 
mais territorializado do Brasil, estando em todas as macrorregiões. 

No MS seu surgimento ocorreu também na década de 1980, realizando em 1989 sua 
primeira ocupação na área da Fazenda Itasul, surgindo posteriormente o assentamento no município 
de Itaquiraí (FABRINI, 1996). Suas ações em ocupações de terras ocorreram tanto de forma 
individual como conjunta no referido estado. Foram 51 ações individuais com a participação de 
14.595 famílias e quatro ações conjuntas com a CONTAG, CUT e FETRAF somando 660 famílias. 
Em relação aos locais dessas ações temos: Fazenda Santa Lúcia, Fazenda Cajurú, Fazenda 

                                                           
8 Sem ano de publicação. Informações retiradas do site da FETRAF. Disponível em: < http://www.fetraf.org.br/ 
9 Notícia retirada do site do Dourado News. Disponível em: < http://www.douradosnews.com.br/arquivo/justica-manda-
sem-terra-deixarem-fazenda-someco-b88213f918a31579e97a627708b9fca6 >. Acesso em: 10 jul. 2013. Segundo o 
Jornal a notícia foi publicada do pelo Jornal Campo Grande News, mas não encontramos a notícia da fonte original.  



Junqueira, Fazenda Santa Terezinha, Fazenda Aliança, Fazenda Remanso Guaçu, Fazenda La 
Reina, Fazenda Santa Letícia, Fazenda Vitória de Invinhema, Fazenda Nova Era, Fazenda Santa 
Helena, Fazenda Ramalhete, Granja Córrego Fundo, Fazenda Fortaleza, Fazenda Guassu, Fazenda 
Macaco, Fazenda Meira Fernandes entre outras (DATALUTA, 2014). 

Outro movimento que luta pela terra no MS, é o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
(MTR) que tem como ano de fundação 2005 em Campo Grande localizada no referido estado 
(SOUZA, 2009; DALPERIO, 2013). Além da luta pela terra, o movimento tem como objetivo lutar 
por melhores condições de vida nos assentamentos e assentamentos, buscando os direitos dos 
camponeses sem terras. Foram realizadas por esse Movimento, oito ocupações de terras com a 
participação de 558 famílias. Essas ações foram realizadas nas áreas da Fazenda Modelo – 
Embrapa, Fazenda Indianápolis, Fazenda Imbauval, Fazenda Morro Alto, Fazenda Córrego Furnas 
e Fazenda São João (DATALUTA, 2014). 

No processo de construção do Movimento Popular do Campo e da Cidade (TERRA 
LIVRE), foi necessário alterar seu nome que inicialmente era Movimento Terra, Trabalho e 
Liberdade - Democrático e Independente (MTL-DI), porque havia uma certa confusão por outro 
movimento ter a mesma sigla (TERRA LIVRE, 2009). Segundo o site do Movimento, suas lutas 
vão no sentido de organizar e mobilizar os trabalhadores do campo e da cidade, movimentos e 
partidos para as conquistas de seus objetivos, que estão ligadas as questões tanto ao rural como 
urbano, cultura, educação, moradia, bem como na questão que envolvem a criminalização dos 
movimentos que lutam por seus direitos (TERRA LIVRE, 2009). 

No MS, o Movimento atuou em duas ocupações de terras com 160 famílias participantes 
nas áreas da Usina Paranaíba e Fazenda Boa Vista em 2012 e 2013 respectivamente (DATALUTA, 
2014). A Fazenda Boa Vista foi ocupada para reivindicar a agilidade nos processos do Instituto 
Nacional de colonização e Reforma Agrária, para fazer vistoria na área (TERRA LIVRE, 2013). Já 
na área da Usina Paranaíba falida, foi ocupada para reivindicar a área para a reforma agrária 
(TERRA LIVRE, 2012). 

Outro movimento socioterritorial fundado no MS, é a União Força e Terra (UFT) no 
município de Naviraí em 2000 (SOUZA, 2009). A UFT realizou uma ação com 211 famílias 
participantes na Fazenda La Reina localizada no mesmo município e no mesmo ano de sua 
fundação, mas parou de atuar (DATALUTA, 2014).  

O mapa 1 apresenta as ocupações de terras e o mapa 2 as famílias participantes dos 11 
movimentos socioterritoriais que realizam essas ações no estado do Mato Grosso do Sul entre 2000 
e 2013.  

 



 
 



 
 
Podemos observar que as áreas onde ocorrem os conflitos por terra através das ocupações 

são onde o agronegócio da cana, soja e eucalipto estão territorializado. Os movimentos de maior 
atuação no referido estado, respectivamente são: Movimentos Indígenas, CUT, CONTAG e MST, 
correspondendo aproximadamente 93% das ocupações de terras em todo o estado. Registramos 
através do DATALUTA (2014), que os Movimentos Indígenas atuaram em 110 ocupações, a CUT 
com 70 ações, a CONTAG com 57 e o MST com 55 ocupações de terras, como já apontado. 

A parir dos mapas podemos observar a concentração intensa dos conflitos no sul do Mato 
Grosso do Sul, com destaque para alguns municípios que compõem as microrregiões de Iguatemi, 
Baixo Pantanal, Campo Grande e Dourados representando aproximadamente 71% do número de 
famílias e aproximadamente 66% total de ocupações registradas, visto que historicamente apresenta 
vários conflitos fundiários, principalmente com o campesinato, os indígenas e os latifundiários. 

Os municípios com maiores índices de ocupações de terras são: Ponta Porã com 23, Japorã 
com 22, Sidrolândia com 21, Rio Brilhante com 17 e Corumbá e Miranda com 16 ações. Já em 
relação ao número de famílias participantes dessas ações, destacamos os municípios de: Ponta Porã 
com a mobilização de 4.768 famílias, Eldorado com 3.495, Itaquiraí registrou 2.459 famílias, 
Sidrolândia com 2.251 e Rio Brilhante mobilizou 2.171 famílias (DATALUTA, 2014). 



Os municípios que tiveram ações pontuais registrando apenas uma ocupação foram: 
Antônio João, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Camapuã, Guia Lopes da Laguna, Inocência, 
Itaporã, Jaraguari, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Paranaíba, Ribas do 
Rio Pardo, Sete Quedas e Taquarussu. Esses municípios representam no total do número de 
ocupações 5% e 4,39% do total de famílias participantes dessas ações (DATALUTA, 2014). 

Esses territórios em disputa pertencem tradicionalmente aos territórios Guarani, Terena e 
Kaiowa, que lutam através das ocupações de terras para retornarem aos seus territórios. Tanto para 
os indígenas como para os camponeses, o território e/ou a terra, não podem ser vistos sob a lógica 
do capital, pois para eles a sua reprodução e permanência são basilares, não entendo-as como 
mercadoria. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A luta pela terra no estado do Mato Grosso do Sul, ocorre devido à concentração de terras 

e a territorialização do agronegócio. Visto que, os movimentos socioterritoriais lutam pelo acesso a 
terra e pela sua permanência, através das ocupações de terras, que são vistas como formas de 
resistência frente ao capital, configurando um importante instrumento de luta pelo território para os 
movimentos socioterritoriais. 

Os movimentos socioterritoriais que atuaram no MS, vão desde a escala nacional como 
CPT, MST e CONTAG à escala local como a FUVI que foi fundada no município de Novo 
Horizonte do Sul em 2006, o MTR em Campo Grande no ano de 2005 e a UFT em Naviraí em 
2000. Escala que está estritamente ligada a cessão ou continuidade dos movimentos. 

Neste sentido, os modelos de desenvolvimento são conflitantes, pois possuem lógicas 
distintas. Isso reflete e acirra a luta pela terra no referido estado, onde as áreas que ocorreram os 
maiores índices de conflitos em ocupações de terras compunham as microrregiões de Iguatemi, 
Baixo Pantanal, Campo Grande e Dourados, área pertencente tradicionalmente aos indígenas e 
territórios que os camponeses estão reivindicando, onde o agronegócio da cana-de-açúcar, soja e 
eucalipto esta territorializado. 
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