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RESUMO 

 
Quando os trabalhadores rurais sem-terra percebem que compartilham uma precária condição social se 
revoltam contra a estrutura da sociedade e se organizam em entidades políticas para superar a marginalização 
que sofrem. É neste momento que desenvolvem sua consciência de classe. A consciência de classe surge no 
conflito e não o contrário. As tensões e antagonismos demarcam explicitamente a identidade social. 
Diferentes grupos sociais (colonos, posseiros, arrendatários, agregados, assalariados) se reúnem nos 
acampamentos diante da subordinação, da injustiça e da expropriação. O acampamento surge como forma 
inicial de aproximação e socialização dos trabalhadores sem-terra que se manifesta com maior intensidade 
nos assentamentos, pois a terra conquistada surge como base de uma nova socialização. Os acampamentos e 
ocupações de terras privadas são construções coletivas e planejadas pelos sujeitos que sofrem das mesmas 
carências sociais. As ocupações de terra são realizadas com grande número de sem-terras vindos de vários 
municípios e regiões e consiste basicamente na montagem de um acampamento formado por barracas de lona 
e/ou exploração agropecuária numa pequena área de terra no imóvel ocupado. Têm como objetivo pressionar 
o Estado brasileiro a desapropriar terras improdutivas e a assentar os ocupantes. Os acampamentos são a 
principal forma de luta dos movimentos sociais, resultando em seu favor a realização de assentamentos rurais 
e a integração de uma população marginalizada. A partir da terra conquistada se desdobram novas lutas num 
processo que se realiza no enfrentamento entre a territorialização das relações capitalistas e a territorialização 
camponesa. Assim, compreender a dimensão espacial das ocupações é uma necessidade para interpretar as 
lutas pela reforma agrária. De fato, as ocupações de terras privadas compõe a luta pela terra e refletem a 
organização e as demandas dos movimentos, que são respondidas ou negadas pelas políticas públicas de 
reforma agrária. Há uma relação direta entre as políticas públicas e as ações dos movimentos de sem-terra. O 
mesmo se dá entre as reações dos ruralistas e as lutas dos movimentos sociais. Além do Estado e do 
capitalismo rentista, os equívocos ideológicos e a persistência ou a reprodução das relações de dominação 
dentro dos movimentos sociais têm dificultado a ressocialização dos camponeses e a luta pela terra. Essas 
relações historicamente atrasadas retardam a modernização das relações sociais no campo, causam injustiças 
e privilégios, atrofiam a natureza política dos movimentos sociais e limitam a reforma agrária no Brasil, em 
especial no Paraná, território dominado pelo latifúndio capitalizado. Por isso, esta pesquisa se propôs a 
entender como as limitações das organizações populares que lutam pela reforma agrária influenciam a 
espacialização das ocupações de terra ocorridas no Paraná entre 1988 e 2006, limites gerados pelas políticas 
públicas, pela oposição ruralista à radicalização da reforma agrária, pelas relações de poder e dependência 
nos movimentos, pela adoção de ideologias inadequadas à compreensão do mundo camponês. Analisou-se as 
lutas sociais no campo paranaense e os movimentos camponeses para compreender a espacialização das 
ocupações de terra, a história e a natureza da questão agrária no Paraná. 
 
Palavras-chave: movimentos sociais; ocupações de terra; espacialização; Paraná. 
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INTRODUÇÃO 
 

Para os camponeses, a terra é o meio que permite o trabalho livre e a dignidade humana. Fazendeiros 

e trabalhadores rurais sabem que a terra só produz frutos com trabalho e que a propriedade do solo assegura 

ao dono o direito de se apropriar da riqueza nele produzida. A propriedade da terra é um instrumento de 

trabalho, um direito jurídico e também uma relação social que assegura a apropriação privada dos frutos do 

trabalho no campo (MARTINS, 1981, p. 138). A terra é um meio de obter renda, seja pelo próprio trabalho 

ou alheio. Por isso, o domínio da terra é historicamente disputado por latifundiários e camponeses, 

ocasionando os conflitos agrários. 

Os conflitos agrários no Paraná derivam da colonização, do estelionato para com lavradores que 

migraram das regiões coloniais sulistas e das lavouras de café, das tentativas de expulsão de posseiros e 

comunidades tradicionais de suas terras, da territorialização da renda da terra, da grilagem e das concessões 

de terras públicas, origens do latifúndio no Estado. Muitos desses latifúndios foram loteados e 

comercializados de forma irregular pelas companhias colonizadoras com a conivência do Estado. Indígenas e 

posseiros foram as principais vítimas da colonização e também os maiores adversários das companhias e dos 

fazendeiros. A violência, o estelionato, a grilagem e a apropriação de terras públicas são elementos 

constantes da história da colonização das matas ocidentais do Paraná. 

Logo após o deslocamento da fronteira agrária para além do Estado na década de 1960, a 

capitalização da agricultura expropriou e inutilizou a capacidade de trabalho agrícola de milhares de 

arrendatários, agregados, empregados, colonos proprietários e seus familiares, obrigados a migrar e a 

encontrar novos lugares na sociedade. Assim, se a história criou oportunidades de parte do campesinato 

paranaense se territorializar (a parte que possuía bens para pagar a renda da terra) na primeira metade do 

século XX, os acontecimentos posteriores formaram uma legião de trabalhadores rurais deslocados de seu 

mundo social e cujo direito de uso do solo lhes foi negado por não conseguirem pagar o tributo exigido pelo 

latifúndio, tornando-os sem-terra. 

Ao longo da história existiram regiões que se caracterizaram pela territorialização do campesinato e 

outras por sua expulsão. Os conflitos advindos das contradições da sociedade capitalista não permitem que 

todo o espaço geográfico seja marcado pela superação desta classe. Assim, ocorrem deslocamentos desta 

população, movimentos migratórios que perpetuam sua reterritorialização, como os posseiros alcançados 

pela fronteira agrária, as famílias sem-terra que ocupam latifúndios distantes de seus locais de origem ou 

colonos que deixam os lugares por eles construídos para reproduzir seus costumes sobre melhores condições 

em solos dominados por vegetação nativa (FERNANDES, 2007, p. 146). 

Contudo, os espaços ocupados pelo campesinato brasileiro não têm sido reconhecidos pela sociedade 

como seus domínios, facilitando sua expulsão e expropriação pelo uso capitalista do solo, o que o torna 

historicamente um migrante sem direitos que procura um lugar para viver. Há tempos posseiros, bóias-frias, 

colonos, sitiantes, arrendatários e moradores são forçados periodicamente a se locomover pelo território 

nacional para obter o direito ao trabalho ou à posse da terra. São sujeitados à marginalidade, sem direito à 

cidadania ou à participação política. Esses expropriados tiveram reduzidas suas chances de voltar ao campo 
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como trabalhadores autônomos pelo latifúndio, pela valorização das terras, pelas barragens e pela 

tecnificação da agricultura. São eles que formam a base social dos movimentos de sem-terra. 

No início da segunda metade do século XX os conflitos agrários multiplicam-se pelo Brasil em 

função da valorização dos preços das terras e das disputas por sua apropriação. Com a orientação de parte 

dos sindicatos, das Igrejas e de militantes de esquerda formaram-se os primeiros movimentos regionais de 

camponeses com caráter explicitamente político. Para conter os conflitos e desarticular as organizações 

populares independentes, os militares destituíram lideranças e autoridades e assumiram o Estado 

autoritariamente por 21 anos. Todavia, as políticas de desenvolvimento realizadas pela ditadura militar 

agravaram os conflitos no campo ao expropriar ou ameaçar os territórios das comunidades tradicionais e 

camponesas. Coube às Igrejas, e mais tarde aos sindicatos, rearticular os trabalhadores rurais e criar novas 

organizações de luta. 

Inicialmente, essas entidades reivindicavam a permanência das comunidades em seus territórios ou 

em suas terras. Tinham um caráter defensivo. Posteriormente, surgiram também movimentos de 

trabalhadores expropriados que exigiam o direito de usar a terra sem ter que pagar a renda. Suas lutas 

demandavam o retorno ao campo, o assentamento de suas famílias. O protesto, o acampamento e as 

ocupações de latifúndios foram escolhidos como os melhores e principais métodos de luta, instrumentos de 

legitimação das reivindicações e de pressão sobre o Estado, instituição responsável pela realização da 

reforma agrária no Brasil. 

De fato, as ocupações de terra compõem a luta pela terra e refletem a organização e as demandas dos 

movimentos, que são respondidas ou negadas pelas políticas públicas de reforma agrária. Há uma relação 

direta entre as políticas públicas e as ações dos movimentos de sem-terra. O mesmo se dá entre as reações 

dos ruralistas e as lutas dos movimentos sociais. 

Além do Estado e do capitalismo rentista, os equívocos ideológicos e a persistência ou a reprodução 

das relações de dominação dentro dos movimentos sociais têm dificultado a ressocialização dos camponeses 

e a luta pela terra. Essas relações historicamente atrasadas retardam a modernização das relações sociais no 

campo, causam injustiças e privilégios, atrofiam a natureza política dos movimentos sociais e limitam a 

reforma agrária no Brasil, em especial no Paraná, território dominado pelo latifúndio capitalizado. 

Desse modo, esta pesquisa procurou entender como as limitações das organizações populares que 

lutam pela reforma agrária influenciam a espacialização das ocupações de terra no Paraná entre 1988 e 2006, 

limites gerados pelas políticas públicas, pela oposição ruralista à radicalização da reforma agrária, pelas 

relações de poder e dependência nos movimentos, pela adoção de ideologias inadequadas à compreensão do 

mundo camponês. Analisamos as lutas sociais no campo paranaense e os movimentos camponeses para 

compreender a espacialização das ocupações de terra, a história e a natureza da questão agrária no Paraná. 

Nos apoiamos na proposta de GOHN (2006, p. 255) para dissertar sobre a luta pela reforma agrária e 

os movimentos de sem-terra no Paraná. A autora sugere estudar os movimentos sociais a partir de duas 

perspectivas: uma para observar o contexto político e cultural em que se dão as lutas sociais, estão os 

adversários políticos e as alianças com interlocutores; a outra para visualizar as representações que os 
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movimentos fazem de si e dos outros, seus valores, crenças, ideologias e formas de organização para 

entender suas conquistas, derrotas “... e a cultura política que constroem ao longo de suas trajetórias”. 

Por isso, esta pesquisa foi dividida em dois capítulos. O primeiro disserta sobre os conflitos agrários 

fomentados pela colonização e pelo investimento de capitais no campo que provocaram o êxodo rural e 

aumentaram o contigente populacional sem-terra no Estado. Também é discutida a organização inicial das 

lutas dos sindicalistas, religiosos e camponeses expropriados nos movimentos sociais locais e regionais, bem 

como sua fusão num movimento nacional de sem-terras para demonstrar a capacidade política das 

organizações populares em solucionar os problemas sociais que exigiram seu nascimento. Para isso, 

apresentou-se a transformação cotidiana dos movimentos populares, suas mudanças de estratégias de luta, de 

objetivos e práticas, suas adaptações à violência dos conflitos e às conjunturas políticas. 

A análise dos dados sobre as ocupações de terra ocorridas no Paraná entre 1988 e 2006 – obtidos no 

Banco de Dados da Luta pela Terra no Brasil (DATALUTA) do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de 

Reforma Agrária (NERA) e organizados segundo as 39 micro-regiões paranaenses - é relacionada com o 

debate sobre as políticas públicas de reforma agrária e a violência no campo. Servem para mostrar os 

desafios que os movimentos enfrentam - barreiras construídas pelos representantes do rentismo que 

pretendem impedir a conquista de direitos, a organização política dos trabalhadores, a reintegração dos 

camponeses à sociedade e a implementação de uma reforma agrária que questione a renda da terra e os 

privilégios de classe. Enfim, se objetiva com a discussão desse capítulo explicar a variação espacial e 

temporal das ocupações de terra a partir da organização dos movimentos sociais do campo e dos limites à 

reforma agrária, criados pelos adversários políticos da reforma, sujeitos externos aos movimentos sociais. 

A influência das limitações internas das organizações populares que lutam pela reforma agrária na 

espacialização das ocupações de terra no Paraná constitui a reflexão do segundo capítulo. Nossa preocupação 

é entender como as relações de poder no interior dos movimentos modificam a distribuição temporal e 

espacial das lutas dos movimentos sociais que ocuparam terras entre 1988 e 2006. É debatida também a 

criação de novos movimentos camponeses em razão das limitações dos sindicatos e do Movimento Nacional 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) na luta pela terra, fenômeno que afeta diretamente a ocorrência 

e a autoria das ocupações de terra. Inclusive, os limites políticos e os conflitos internos nos movimentos 

sociais foram estudados por cientistas sociais1 e investigados por congressistas ligados às organizações 

patronais ruralistas para desqualificar a luta pela terra e para conter as ocupações de terra efetuadas por 

posseiros, sem-terras e comunidades tradicionais, consideradas as principais ameaças ao latifúndio e ao 

rentismo hoje existentes. 

                                                
1 Como MARTINS (1981, 1999, 2003a, 2003b, 2004), BONIN (1987), BRENNEISEN (2002, 2004) e FABRINI (2003, 2008). 
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CAPÍTULO 1 - OCUPAÇÕES DE TERRA NO PARANÁ E ESPAÇOS DE LUTAS 

 
1.1  Colonização e Conflitos Agrários no Paraná 

 

A colonização2 da metade oriental do Paraná se deu pelo comércio de gado tropeiro nos campos 

naturais e pela concessão de terras, que transformou os membros da aristocracia em pecuaristas, cuja parte 

dos descendentes ainda é dona dos latifúndios doados. 

Mesmo o Estado imperial brasileiro (1822-1889) controlando a emissão de títulos de propriedade e 

concessões de uso, diversos presidentes da Província do Paraná relataram a desordem fundiária e a existência 

de conflitos nas frentes de ocupação empresarial, especialmente após a Constituição republicana de 1891, 

que devolveu aos Estados o domínio das terras públicas, tendo eles liberdade de usá-las, comercializá-las e 

concedê-las. Como as oligarquias agrárias regionais controlavam os governos estaduais, a venda e concessão 

de terras públicas tornaram-se privilégios de fazendeiros nacionais e empresários estrangeiros dotados de 

capitais e prestígio social, os quais podiam subornar autoridades e obter favores. 

Décadas depois, entre meados dos séculos XIX e XX, as terras ocidentais do Paraná também foram 

concedidas a empresários estrangeiros e latifundiários nacionais com o dever de colonizá-las, apesar da 

vigência do regime de comercialização de propriedades. Proprietários e sócios de serrarias, colonizadoras, 

ferrovias e obrages exploraram madeiras de qualidade e os ervais naturais da floresta tropical existente, no 

entanto, sem efetivar o povoamento da região. Este uso do território ocidental ainda coberto por florestas se 

fez até 1930 pela concessão de terras às empresas que se comprometeram a construir certa infra-estrutura. 

Ocorre que tanto nas regiões florestais como nas campestres haviam indígenas e posseiros, de forma a 

emergir conflitos agrários nos espaços concedidos. 

De fato, o povoamento do Estado se intensifica com a expansão da frente agrícola paulista, chegada ao 

nordeste do Paraná em 1862 e com a colonização das florestas pelos cafezais de fazendeiros e colonos nos 

vales dos rios Paranapanema, Tibagi, do Cinzas e do Jataí. O domínio do café se completa na década de 1920, 

mas a crise desta agricultura rapidamente dá margem a outras culturas, permite o loteamento de fazendas 

falidas e assegura o direito dos camponeses à terra com a compra ou arrendamento de propriedades. Todavia, 

indígenas, posseiros e agregados ainda precisavam se submeter e combater o latifúndio para garantir o uso do 

espaço, pelo qual não pagaram (WESTPHALEN & MACHADO & BALHANA, 1988, pp. 4-15). 

Interessado na colonização, o governo estadual reavio as terras griladas na região Noroeste, as 

colonizou e concedeu na década de 1940. As duas frentes colonizadoras (a sulista e a nortista) encontraram-

se na região de Campo Mourão na década de 1960. A descentralização do Estado ao término da ditadura 

Vargas (1945) e o empossamento de Moisés Lupion (1947) como governador do Paraná facilitaram os 

                                                
2 Entendemos por colonização a produção de um espaço colonial sobre os territórios indígenas e de posseiros, onde o ser social 
denominado colono possa viver conforme os costumes de sua época e classe. É claro que a identidade de colono muda conforme o 
momento histórico e o espaço geográfico onde se situa. O colono do século XVII no litoral nordestino era o senhor de engenho e 
súdito do rei de Portugal, enquanto o colono do século XIX das fazendas de café era o imigrante que vendia sua força de trabalho ao 
cafeicultor. No Paraná, o colono pode ser tanto o imigrante que comprou ou ganhou um lote de terra do Estado e pratica agricultura 
de excedentes, como o fazendeiro que se apossou das terras nos campos gerais ou ainda o migrante brasileiro que comprou imóveis 
ou posses nas matas ocidentais do Paraná no século XX. Neste sentido diferenciamos colonização de ocupação humana do espaço 
natural, pois esta foi realizada pelos povos pré-colombianos no continente americano. 
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negócios de grileiros e empresas inescrupulosas, que tiveram maior liberdade de ação durante a expansão das 

frentes colonizadoras no Paraná. Os roubos, trapaças e má administração das colonizadoras quando do 

assentamento dos colonos provocaram conflitos destes com posseiros, fazendeiros, indígenas, serrarias e 

empresas (LAUSMANN, 2007). 

Os grileiros disputavam a apropriação da terra e do espaço com indígenas, proprietários legais, 

posseiros e companhias colonizadoras. Interessava aos grileiros o direito de ganhar os tributos da 

comercialização, valorização ou arrendamento da terra. Procuravam forjar os títulos legais de propriedade 

para obter a renda da desapropriação por parte do Estado ou da compra por outro colono ou fazendeiro e 

talvez constituir sua colonizadora num espaço não concedido. Contribuía para isso a confusão fundiária 

operada pela incompetência e conveniência governamental dos institutos de terras e colonização oficial, que 

demarcavam mal os limites das propriedades e comercializavam mais de uma vez o mesmo lote. 

A concessão gratuita das terras permitia às companhias particulares explorar para si a madeira, a 

erva-mate e outros recursos existentes nas florestas sem que precisassem imobilizar grande soma de capital. 

A exploração de trabalhadores rurais sem-terra do Paraguai (os mensus) e do norte do Brasil tornava-se 

lucrativa com o esquema de peonagem e com a cobrança de renda pelo uso temporário de terras. A 

demarcação dos lotes era simples e barata, paga com a venda de poucos lotes aos colonos. O comércio de 

terras no Paraná tornou-se negócio rentável. 

A colonização oficial e privada não significou o impedimento da especulação e do roubo. Migrantes 

eram atraídos com falsas promessas, roubados com a compra de títulos falsos, coagidos a pagarem mais de uma 

vez pelo lote, enganados com a compra de terras já ocupadas ou vendidas, expulsos por grileiros e madeireiras 

atraídas pela valorização das terras. Espacializaram-se os conflitos por toda a fronteira colonizadora. A 

violência acompanhou seu deslocamento. A pistolagem tornou-se profissão no Paraná. A história da expansão 

da sociedade nacional no Paraná deve ser contada a partir dos conflitos que originaram os ruralistas 

(latifundiários modernos), camponeses proprietários, indígenas expropriados e sem-terra paranaenses. 

Enquanto isso, na margem oposta do rio Paraná, o Estado do Paraguai implementava em 1956 sua 

política de estímulo à colonização das florestas existentes no leste para modernizar sua produção agrícola, 

distensionar os problemas sociais acumulados nas periferias urbanas e livrar-se da pressão dos camponeses 

por terra. Os brasileiros que se dirigiam às colônias do Paraná e do sul do Estado do Mato Grosso entre as 

décadas de 1950 e 1970 tiveram aumentadas suas chances de se tornarem proprietários da terra em que 

trabalhariam ou especulariam (CENTRO DE ESTUDOS MIGRATÓRIOS, 1989, p. 4). 

Para esta fronteira colonizadora migraram tanto brasileiros como paraguaios para tomar posse ou se 

tornar proprietário. Como no Paraná, havia posseiros e moradores no Paraguai que trabalhavam há anos nas 

fazendas e terras públicas que foram concedidas ou vendidas às colonizadoras. Sua expulsão foi 

acompanhada pela pistolagem, pela perda das benfeitorias e do direito à terra. Ambas as nacionalidades 

tiveram conterrâneos que se tornaram fazendeiros, empresários, políticos, colonos, sem-terra, posseiros, 

empregados e arrendatários. 

Os colonos brasileiros migraram para o Paraguai, sobretudo na década de 1970, pois a erradicação de 

cafezais e a tecnificação do trabalho agrícola tornou dispensável a capacidade produtiva de milhares de 
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moradores, parceiros, empregados e jovens ou então inviabilizou milhares de sítios e colônias que se 

comprometeram com investimentos e empréstimos bancários3. Muitos se tornaram trabalhadores 

desempregados e sem-terra, outros foram à procura de emprego nos sítios, fazendas e cidades da região ou 

então migraram para as fronteiras colonizadoras presentes no Cerrado e na Amazônia. Os migrantes que 

chegaram ao Paraguai4 (paulistas e sulistas em sua maioria) procuravam as terras baratas e os financiamentos 

facilitados prometidos pelos agenciadores. 

A partir de 1983, as crises econômicas e políticas no Paraguai e Brasil causaram o empobrecimento 

de milhões de trabalhadores. Também houve problemas com os colonos regularizados, que tiveram suas 

terras griladas ou tomadas por bancos, autoridades e empresas agropecuárias que financiaram investimentos 

e custeio agrícola através da hipoteca. Interessados na espoliação da riqueza dos posseiros e colonos, 

expulsaram, perseguiram e expropriaram milhares de trabalhadores rurais do Paraguai. Estas pessoas 

voltaram ao Brasil da forma como partiram: pobres e sem-terra. 

 

1.2  As Igrejas e os Movimentos Sociais do Campo no Tempo da Ditadura Militar 
 

Habitando temporariamente as cidades lindeiras do lago de Itaipu e, principalmente, a fronteira do 

Mato Grosso do Sul, muitas famílias foram convidadas pela Comissão Pastoral da Terra5 (CPT) a lutarem pelo 

direito à terra no Brasil. Assim, organizam-se em acampamentos, sindicatos e movimentos sociais nas regiões 

Sul do Mato Grosso do Sul e Oeste do Paraná6. Em pouco tempo, esses trabalhadores migrantes encontram-se 

nas ocupações e manifestações dos movimentos regionais de sem-terra que se articularam em 1984 no MST. 

A inserção da Igreja Católica nos debates da questão agrária foi motivada pelas orientações do 

Conselho Vaticano II7 e pela multiplicação e expansão das organizações de trabalhadores orientadas pelos 

comunistas nos anos de 1950. A aproximação das Igrejas aos pobres ocorreu quando militantes comunistas 

assessoravam movimentos camponeses nas regiões de conflitos agrários. Alguns religiosos iniciaram uma 

campanha paralela de organização sindical dos trabalhadores rurais para evitar que os comunistas 

corrompessem a consciência destes cristãos, enquanto outros, aliados à Sociedade Rural Brasileira (SRB), 

organizaram a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” com a intenção de conter o avanço 

vermelho8. Sua intenção era tornar os trabalhadores rurais em proprietários para impedir sua revolta contra a 

                                                
3 A expropriação engendrada por empresas colonizadoras, barragens e grileiros neste período obrigaram cerca de 1.200.000 pessoas a 
emigrarem do Paraná e concentrou a propriedade da terra. Hoje há 2.212 imóveis rurais que detêm cerca de 1.681.000 de hectares no Estado. 
4 Quase 400.000 pessoas nascidas no Brasil viviam no Paraguai em 1980. 
5 A CPT originou-se em 1975 nas localidades da Amazônia onde a fronteira agropecuária avançava e onde os religiosos apoiavam as lutas dos 
posseiros, seringueiros, ribeirinhos, indígenas e quebradeiras-de-coco ameaçados de morte e expulsão. 
6 Destacaram-se os sindicatos de Mundo Novo/MS, Guaíra e Medianeira, o Movimento dos Agricultores Sem-Terra do Oeste 
Paranaense (MASTRO) e a Diocese de Dourados/MS na organização dos chegados do Paraguai (CENTRO DE ESTUDOS 
MIGRATÓRIOS, 1989, p. 27). 
7 Nos anos de 1960 a Igreja Católica propôs uma reorientação do trabalho pastoral para os problemas sociais das nações no Conselho 
Vaticano II e chamou a atenção dos bispos para os problemas do mundo profano. Já em 1955 os bispos da América Latina haviam se 
encontrado para que a Igreja não se isola-se no mundo sagrado. A Teologia da Libertação é gestada nesses espaços e se consolida nas 
II e III Conferências do Episcopado Latino-Americano em 1968 (Medellín, Colômbia) e em 1979 (Puebla, México), apesar das 
tentativas de barrar a propagação da teologia pelos religiosos conservadores (SCHERER-WARREN, 2005, p. 34). 
8 Os grupos progressistas das Igrejas sempre foram minoria, porém os conservadores também. Os moderados as vezes se posicionam 
a favor dos conservadores e em outras apoiam os progressistas, dependendo dos interesses que representam e de suas convicções. Os 
conservadores defendem a manutenção da hierarquia e do trabalho pastoral da forma tradicional, enquanto os problemas sociais 
deveriam ser resolvidos pela caridade e filantropia. Os moderados defendem o respeito às diferenças e a igualdade de condições. Os 
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propriedade privada. Tratava-se de integrá-los à sociedade para que não se voltassem contra ela. Em 1963 a 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) publicou um documento que manifestava seu apoio à 

reforma agrária, contanto que ela não prejudicasse os fazendeiros, atentasse contra a ordem legal e fosse 

pacífica. Para preservar a propriedade privada, a desapropriação de terras somente seria aceitável se houvesse 

indenização. Entendiam que cabia ao Estado assegurar o direito à terra aos que não conseguissem comprá-la9 

(MARTINS, 1981, p. 88). 

O respeito das autoridades às Igrejas permitia aos seus integrantes falarem sobre os problemas 

familiares e das comunidades nas Comunidades Eclesiais de Base10 (CEB’s), de modo a romper o monopólio 

da fala dos padres, pastores e bispos nas celebrações. Proibidos ou coagidos a não fazer uso político dos 

sindicatos ou do espaço público, restava aos trabalhadores as Igrejas para comunicar as injustiças e se 

organizar. Por apoiarem o golpe de 1964, terem natureza religiosa e serem respeitadas pela sociedade, as 

Igrejas foram uma das poucas instituições populares11 não extintas pela ditadura, embora tenham sido 

combatidas por apoiar oposicionistas. As Igrejas proporcionavam relativa segurança aos que resistiam à 

ditadura. Por isto a CPT é a organização não-sindical de defesa da reforma agrária mais antiga em operação. 

As Igrejas - que desempenharam historicamente o papel de agentes conservadores da sociedade - tornaram-

se lócus de resistência à modernidade que tende a desumanizar os pobres12. 

A expropriação contemporânea causou efeitos dramáticos na ordem social camponesa, pois rompeu os 

direitos tradicionais e não assegurou o usufruto dos direitos constituídos, o que revolta os trabalhadores rurais. 

As Igrejas se colocaram ao lado dos camponeses e comunidades tradicionais porque a modernização econômica 

do capitalismo no campo intensificou a miséria e a injustiça, ao invés de libertá-los da servidão do latifúndio. 

As Igrejas não se converteram, no sentido de passar dos estados de conveniência e omissão para o 

combate à exploração e à dominação pessoal dos trabalhadores rurais pelos fazendeiros, pois a oposição à 

desumanização dos pobres é um dos ideais do cristianismo. Os religiosos apenas foram coerentes e éticos 

para com sua religião ao apoiar as lutas das comunidades rurais contra a expropriação. O trabalho de base, os 

                                                                                                                                                            
progressistas afirmam ser impossível compatibilizar os interesses das classes, de forma a optarem pela defesa dos pobres e a lutarem 
pela transformação social. A oposição desses ao capitalismo têm lhes rendido sofrimentos (agressões,  ameaças, intimidações, 
assassinatos) (SCHERER-WARREN, 2005, pp. 36-37). 
9 As oligarquias, a burguesia, as Igrejas e os militares temiam uma revolução agrária e, por isso, exigiam uma reforma para conter os 
ânimos. Fora o bispo do município de Campanha (Minas Gerais) que escrevera a carta pastoral em prol da reforma agrária com o 
aval dos fazendeiros num encontro ruralista (MARTINS, 1999, p. 67). 
10 Os Movimentos de Educação de Base (MEBs) pela alfabetização de adultos (Paulo Freire) inspiraram a formação das CEBs, que 
reúnem pequena quantidade de famílias para se confortarem na palavra de Deus e discutir seus problemas terrenos a partir das passagens 
bíblicas. A grande quantidade de CEBs proporcionou a articulação delas em uma rede de comunidades, embora essa articulação dependa 
dos líderes religiosos. As CEBs são os alicerces da rede da Teologia da Libertação e, enquanto associações religiosas, semeam a 
organização política. (SCHERER-WARREN, 2005, p. 34). 
11 Entendemos por organizações populares todas as entidades de classe que lutam pela legalização, institucionalização e exercício de 
direitos. Nesse sentido, consideramos os movimentos sociais, cooperativas, sindicatos, pastorais,  partidos e associações de 
trabalhadores como organizações do povo, embora reconhecemos que elas são diferentes. 
12 O pobre da Teologia da Libertação é uma idéia que abrange a dimensão espiritual e material das pessoas. É um pobre abstrato que 
compete aos religiosos identificar e caracterizar sua identidade social. Nas CEBs é que aprendem a identificar os grupos em 
construção ao invés de importar modelos científicos dos agrupamentos sociais (classes, categorias, etc.) Esta metodologia do trabalho 
pastoral é que vai lhe conferir uma capacitação antropológica, um respeito pelas diferenças culturais e uma variedade de formas de 
interpretar e aplicar a teologia. O trabalho pastoral da teologia segue a promessa de libertação e fundamenta-se no simbolismo, 
elementos tradicionais da religiosidade popular e do messianismo. Diferente deste - que promete a vinda de um reino justo e de um 
salvador que protegerá a todos e dos quais todos dependerão -, a Teologia da Libertação enfatiza a luta nos movimentos organizados, 
ou seja, para ela os problemas são resolvidos pelos próprios oprimidos. Portanto, o trabalho pastoral ensina, modifica a teologia e 
influencia a prática. (SCHERER-WARREN, 2005, p. 39). 



 

 

16

16

conflitos agrários, as tradições comunitárias e o senso de injustiça é que sensibilizaram os pastores e padres  

(MARTINS, 1999, p. 103). 

Os religiosos envolveram-se com o trabalho pastoral nos lugares onde as lutas populares 

explicitaram os desencontros históricos e contradições sociais. Ocorre que este linhamento em favor das 

comunidades tradicionais significa se opor ao atraso representado pelo latifúndio e pela renda da terra 

capitalizada. A associação do capital ao latifúndio é o principal fator do atraso da modernização da sociedade 

brasileira. As lutas sociais no campo visam justamente romper essa resistência do capital às mudanças das 

relações sociais. Por isso, religiosos, assessores, sindicalistas e militantes são oprimidos e violentados por 

forças políticas desproporcionais aos conflitos do campo que se envolvem (MARTINS, 1999, pp. 96-98). 

Os partidos comunistas e sindicatos perderam influência sobre os movimentos camponeses no Brasil 

durante a ditadura militar devido à perseguição policial e à ideologia da superioridade do operariado, que 

subestima a capacidade de luta do campesinato e impossibilita a compreensão da questão agrária. 

As pastorais reelaboram a moral religiosa ao fazerem sua interpretação da questão agrária sob o 

prisma bíblico. O trabalho pastoral é uma forma de participação dos religiosos na organização, educação e 

evangelização dos trabalhadores. Inspiradas na Teologia da Libertação13, as pastorais centraram seu discurso 

na igualdade dos oprimidos e na capacidade dos pobres em solucionarem sozinhos sua situação social, ao 

contrário dos mediadores iluministas que se consideram líderes dos alienados. Para elas, a luta pela terra 

combate o capitalismo, mas a reforma agrária apenas reinsere as famílias a esta sociedade (GRZYBOWSKI, 

1991, p. 71). Numa perspectiva messiânica, aquela teologia crê que o Reino de Deus se realizará em vida por 

mérito dos que lutam por justiça. 

Como em qualquer agremiação, nas Igrejas surgiram iniciativas e mobilizações muitos divergentes 

sobre a questão agrária14, ainda que a hierarquia e a comunhão da fé estimulem uma unidade corporativa. Essa 

fragmentação política não enfraqueceu as Igrejas ao ponto de não influenciarem as autoridades, a opinião 

pública ou os movimentos sociais (GRZYBOWSKI, 1991, pp. 65-67). Porém, as pastorais se viram sufocadas 

pelo temor estatal da subversão e pelos preconceitos da sociedade para com a organização política dos 

trabalhadores15. De fato, a opressão às pastorais não cessaram com o término da ditadura militar, mas sim se 

tornou prática das organizações ruralistas que ameaçam e assassinam religiosos que assessoram trabalhadores e 

comunidades tradicionais em conflitos com os latifundiários ou empresas que exploram seus territórios. 

O governo militar esperava que o Estatuto da Terra (juridicamente válido entre 1964 e 1988) 

impedisse os conflitos agrários e efetivasse a reforma agrária através da tributação progressiva (Imposto 

                                                
13 A Teologia da Libertação propõe a justiça, a igualdade e a liberdade. Constitui-se de uma nova interpretação dos objetivos 
históricos das Igrejas, da prática cristã e da teologia. A prática e o conhecimento devem pautar-se na realidade local. Entende-se que 
a teologia é uma metodologia de entender o mundo e uma filosofia que tem um potencial histórico porque age no mundo terreno e 
profano. A teologia propõe a libertação dos oprimidos e a promoção social dos pobres, tal como Cristo prometeu com a formação do 
Reino de Deus. Para ela, a dignidade humana deve ser contraposta à marginalidade. A libertação seria a salvação divina na história e 
no espaço geográfico. Esta teologia gestou-se numa época de grande disputa territorial entre as ideologias e em reação ao 
desenvolvimentismo, populismo, comunismo, autoritarismo e à repressão institucional (SCHERER-WARREN, 2005, pp. 32-33). 
14 Os religiosos podem tanto se limitar ao trabalho apostólico-evangélico, à defesa dos direitos humanos e às lutas por mudanças 
profundas, ainda que setoriais. 
15 A teologia desafiou a dominação e o pacto político entre a Igreja, o Estado e as elites. Ela recomenda que o trabalho pastoral reúna pessoas 
que sofrem dos mesmos problemas para formarem sua identidades social e para redescobrirem sua dignidade e capacidade política. 
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Territorial Rural, ITR) e da transferência populacional para as colônias em regiões pouco exploradas16. A 

desapropriação de latifúndios e minifúndios seria empregada somente nos lugares onde a tensão social 

estivesse descontrolada17. 

Para controlar a reforma agrária, o Estado centralizou a responsabilidade das desapropriações e dos 

assentamentos no Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), de modo a depender de decreto de interesse 

social e assinatura do presidente da República. Por sua vez, os conflitos agrários eram reprimidos pelas forças 

armadas para impedir a mobilização dos camponeses. Não coincidentemente, o Ministério Extraordinário de 

Assuntos Fundiários18 (MEAF) do governo Figueiredo era subordinado ao Gabinete Militar e à Secretaria do 

Conselho de Segurança Nacional por saber que os conflitos agrários afetavam a ordem pública e poderiam 

transformar a questão agrária em problema político (OLIVEIRA, 2007b, p. 121; MEDEIROS, 2003). 

A questão indígena é outro problema agravado com os governos militares. O nacionalismo que 

orientou o Estado republicano tentou padronizar a língua e a cultura, privilegiou as etnias européias brancas e 

suprimiu outras, enquanto o desenvolvimento capitalista reproduziu sua organização social a partir da 

desestruturação das outras sociedades, assimilando ou exterminando as populações índias. Assim foram 

tratados os povos indígenas no Brasil. Impedindo a participação cidadã das etnias índias, o Estado brasileiro, 

representante da sociedade nacional, em especial dos brancos, arroga a prerrogativa de definir a noção de 

indígena, seus direitos e territórios a partir das ideologias convenientes aos seus interesses políticos 

imediatos19 (HELM, 1987, pp. 51-57). Entendendo serem obstáculos ao desenvolvimento, o Estado tem 

deslocado estes grupos étnicos de seus territórios para a instalação de empreendimentos econômicos, como 

se o manejo destes seres humanos consta-se no planejamento e limitar-se-ia a custos e indenizações. 

Para conter os conflitos, o Estado tem isolado e aglomerado os indígenas em pequenos aldeamentos, 

cujos recursos naturais são insuficientes para mantê-los. Em geral, os povos aldeados também trabalham além 

das fronteiras da reserva indígena para seu sustento (HELM, 1987, pp. 57-59). O confinamento das etnias 

índias dentro das fronteiras das reservas – cujos espaços demarcados nem sempre coincidem com os territórios 

tradicionais – não tem impedido sua degradação cultural e social. Apesar de assediados por propostas 

supostamente vantajosas, ameaçados, expropriados e comumente corrompidos pelas relações egoístas da 

sociedade nacional, os indígenas rapidamente aprenderam a se organizar e a fazer política. Mais do que pelas 

ocupações de terra, as comunidades tradicionais têm organizado movimentos locais para lutar pelo atendimento 

de suas necessidades, pelo reconhecimento público de suas diferenças e contra a apropriação de suas terras por 

barragens, posseiros, colonos, empresas, arrendatários ou fazendeiros (ROOS, 2007, p. 16). 

Contudo, sua assimilação pela sociedade nacional é historicamente combatida. Encontram-se 

documentos históricos que registram inúmeras revoltas indígenas e confrontos com bugreiros, bandeirantes, 

                                                
16 As colônias agrícolas em terras públicas expressam a tentativa de não afrontar os latifundiários com as desapropriações e de inserir 
no mercado mais alguns milhares de hectares sujeitos a negociação. 
17 Entre 1964 e 1981 a ditadura desapropriou apenas 136 imóveis rurais em todo país. Por isso, Roberto Campos, ministro do 
Planejamento do general Castelo Branco, assegurou aos ruralistas do Congresso Nacional que o Estatuto da Terra não seria 
implementado em todo território nacional (OLIVEIRA, 2007, p. 160). 
18 Criado após a visita do Papa João Paulo II ao Brasil em 1980, líder católico carismático que pediu ao governo federal maior 
liberdade à população e o atendimento das demandas populares para evitar a luta de classes. Além disso, o Ministério pretendia 
investigar os movimentos camponeses emergentes. 
19 O mesmo se dá com as demais comunidades tradicionais, como quilombolas, caiçaras e faxinalenses, recentemente reconhecidos 
pela Constituição de 1988. 
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missionários, fazendeiros, colonos e tropeiros ao longo da expansão da fronteira colonizadora. Para superar a 

condição degradante em que foram postos, os indígenas Kaingáng, Xokleng e Guarani do Paraná aprenderam 

a importância da organização política e desde a década de 1980 promovem assembléias e fóruns para 

articular suas lutas, quando se criou a União das Nações Indígenas (UNI), entidade nacional representativa 

que conquistou o reconhecimento do Estado e a legalização dos direitos indígenas, dentre os quais a 

prioridade da demarcação dos territórios tradicionais, a legitimidade da liberdade cultural e do caráter pluri-

étnico da sociedade brasileira (HELM, 1987, pp. 57-59). 

Para romper a resistência indígena e apropriar-se de suas terras, setores patronais têm pressionado 

seus representantes nas instituições públicas a promover políticas de integração das populações índias e a 

estreitar seus direitos soberanos, contestando, assim, a luta pelo reconhecimento do direito ao respeito à 

diversidade étnica20. Uma vez incorporados em nome da modernização, suas organizações sociais 

tradicionais sucumbem perante o capitalismo e o espaço geográfico que usavam torna-se livre à apropriação 

privada (HELM, 1987, pp. 51-57). 

Igualmente desterritorializadas foram as comunidades quilombolas, faxinalenses, de pescadores e 

agricultores, deslocados para ceder espaço às águas das barragens, construídas para abastecer o crescimento 

da população, das trocas mercantis, do consumo e da produção. Os movimentos precisam contestar pública e 

juridicamente o interesse social da desapropriação advogado pelo Estado e pelas construtoras, isto é, devem 

provar que os empreendimentos impactam a vida de comunidades e ecossistemas inteiros, provocando crises 

ambientais e humanas na região, o que não poderia ser de interesse público. Os atingidos por barragem 

também precisam demonstrar que defendem não apenas a propriedade e o valor da desapropriação, bens 

facilmente trocáveis pelo dinheiro, mas lutam pela conservação “... de um espaço social e culturalmente 

organizado, com relações de parentesco, vizinhança e amizade, com suas escolas, igrejas e cemitérios” 

(GRZYBOWSKI, 1991, p. 26). 

Destacam-se os religiosos locais e da CPT na organização dos movimentos de agricultores e 

pescadores21 que lutaram contra as barragens de Salto Santiago e Itaipu nos rios Iguaçu e Paraná. Os sindicatos 

tiveram menor importância nessas lutas, embora não seja desprezível. O pagamento das indenizações nessas 

regiões era de difícil realização em decorrência de o espaço agrário ser confuso e de difícil mapeamento, devido 

à irregularidade da titulação fundiária, legado da colonização especuladora e da grilagem. 

A construção de barragens e a tecnificação do trabalho agrícola ao mesmo tempo em que tornaram 

produtivos alguns latifúndios beneficiados pelos incentivos fiscais, financeiros e políticos dos governos 

estadual e federal, também aceleraram o êxodo dos camponeses para outras regiões desde a presidência do 

                                                
20 A retirada de direitos preferenciais e soberanos assegurados às comunidades tradicionais pelo Estatuto do Índio e pela Constituição 
de 1988 retornou recentemente ao debate político nacional, assim como a criação de Unidades de Conservação para proteção 
ambiental, pois restringem a apropriação e o uso econômico desses territórios. 
21 As lutas sociais no Oeste do Paraná surgiram principalmente nos municípios onde haviam religiosos identificados com as causas 
dos pobres. A formação de partidos populares, de movimentos sociais, acampamentos, ocupações e assentamentos, as eleições de 
oposições sindicais, ocorreram nos lugares onde havia apoio político, assistencial e moral das Igrejas. O MJT, por exemplo, surgiu 
com o trabalho pastoral da CPT de Marechal Cândido Rondon. O MASTRO atuou apenas nas localidades cujos religiosos católicos e 
luteranos lideravam, como em Foz do Iguaçu com o bispo dom Olívio Fazza, em Marechal Cândido Rondon com os pastores Werner 
Fuchs e Gernote Kirinus, o padre Adriano Wan de Wen de Medianeira. Nos lugares em que pastoravam religiosos conservadores os 
conflitos se resolviam individualmente e não tomavam forma organizada, como em Toledo e Terra Roxa. Aliás, aí se destacam as 
organizações patronais e não as de trabalhadores (BRENNEISEN, 2004, p. 124). 
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general Costa e Silva. A modernização da agricultura apenas expropriou e deslocou a população rural sem 

terra22. A expansão da pecuária extensiva e o investimento de capital na agricultura (insumos, máquinas, 

eletrificação, irrigação, serviço de comunicação, benfeitorias) ocasionaram rápida valorização da terra nas 

regiões de solos que propiciavam uma maior renda diferencial23. Reforçou-se o oligopólio da terra que 

impede o retorno ao campo daqueles que insistem em não serem subjugados pela renda da terra, pelos 

mandos do patrão ou pela pobreza do salário. 

Especialmente aqueles trabalhadores rurais que vivenciaram por algum tempo a condição de 

arrendatário, posseiro ou proprietário não se conformam com a situação permanente de empregado, por 

estarem acostumados com uma vida mais independente. Mesmo as famílias sem-terra que nunca foram 

proprietárias aspiram obter a liberdade relativa que a posse permanente da terra proporciona. Segundo 

BONIN & FERREIRA & GERMER (1991, p. 121), os trabalhadores rurais (des)empregados podem “... se 

identificar com o projeto camponês de luta e de vida que está na base da proposta...” dos movimentos 

sociais. Para os autores, os trabalhadores rurais se reconhecem como sem-terra quando tomam consciência 

de sua condição de expropriado e quando se movem para reivindicar direitos. É nos conflitos que aprendem 

as contradições da sociedade e a lutar. 

A valorização das terras, o desemprego rural crescente, a redução dos subsídios governamentais para 

os programas agrícolas e de crédito especiais a partir de 1976, o cancelamento de programas de compra de 

máquinas e insumos em 1981, o controle dos preços agrícolas num tempo inflacionário, o distanciamento da 

fronteira agrária e a impossibilidade de obter a posse da terra na região tornaram insustentável a condição das 

famílias endividadas ou desalojadas pelas barragens. A luta aparecia no Paraná como uma das poucas 

alternativas de evitar o empobrecimento ou a migração das famílias (FERREIRA, 1987, pp. 15-16). 

Com a anistia e abertura política iniciada em 1979 no governo Geisel, os camponeses e indígenas 

puderam organizar-se em prol de suas demandas com maior liberdade. Multiplicaram-se as ações dos pobres 

do campo através dos sindicatos, partidos, movimentos e Igrejas. A maior liberdade de ação política permitiu 

aos trabalhadores articularem-se em redes de troca de experiências, informações, idéias e ideais. Necessitava-

se estender o espaço dos movimentos para agilizar a mobilidade dos trabalhadores em luta (militantes) e 

multiplicar as manifestações. A espacialização24 dos movimentos, sindicatos, pastorais, associações, 

cooperativas e partidos fazia-se imprescindível (FERREIRA, 1987, p. 9). 

Porém, essas entidades políticas de trabalhadores têm projetos antagônicos aos proprietários de 

capitais e de terra. Esse antagonismo é gerado pelos diferentes usos do espaço por camponeses e 

                                                
22 Desde o governo militar a tecnificação, capitalização e industrialização da agricultura têm substituído os espaços vividos por trabalhadores 
rurais pelas lavouras, pastagens e bosques de celulose. Antes as matas do Paraná é que foram suprimidas pelos colonos e fazendas. 
23 Foi o que ocorreu nas regiões Oeste e Norte do Paraná, transformadas nos principais territórios do agronegócio brasileiro. Cascavel, 
por exemplo, tida como capital do agronegócio, sedia o maior evento do setor da América Latina, denominado Show Rural Copavel. 
24 Diferenciamos espacialização de territorialização por entendermos que este é um recorte daquele. Espacialização é uma noção que 
remete à localização de um sujeito, um objeto ou um processo que tem caráter temporário e domínio precário do espaço que ocupa, 
portanto a espacialização não constitui territórios, mas a territorialização sim. Esta garante o uso pleno e exclusivo do espaço, ainda que 
pautado na violência. A territorialização garante aos sujeitos o uso duradouro ou, pelo menos, seguro do espaço durante um período de 
tempo. A principal característica da territorialização é a criação de fronteiras que controlam e selecionam quem ou o que entra, sai e 
circula pelo espaço dominado. Os territórios são espaços que permitem a recriação de práticas e a formação de um sentimento de 
pertencimento. Entendemos os assentamentos e acampamentos como territórios dos camponeses e dos movimentos sociais, enquanto as 
ocupações de terra são enquadradas como espacializadas, porque os acampamentos no interior dos latifúndios não têm a menor 
segurança jurídica e controle real da terra que ocupam, ao contrário dos assentamentos. 
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latifundiários. Estes fazem da propriedade e da renda da terra seus instrumentos de exploração dos 

trabalhadores, de obtenção de privilégios e de enriquecimento. Para os trabalhadores rurais e as comunidades 

tradicionais a terra é um instrumento de trabalho, um espaço de sociabilidade e autonomia, um meio de 

reprodução da cultura. Por isso, esses grupos sociais disputam a posse da terra, seja grilando, comprando 

imóveis, ocupando latifúndios, expulsando posseiros e colonos, violentando os adversários, cobrando do 

Estado o (re)assentamento e a indenização, negando ou afirmando a necessidade da reforma agrária. 

Os movimentos sociais do campo não enfrentam apenas os ruralistas, mas também o Estado e 

empresários interessados na riqueza dos negócios hidrelétricos e agrícolas. No caso das barragens, o 

Movimento Justiça e Terra25 (MJT) deu novo impulso à organização popular no Paraná26, como também a 

questão do direito à terra por parte dos trabalhadores, pois se percebeu que haviam 500 famílias sem direito à 

indenização da Itaipu, tornar-se-iam sem-terras com a inundação do rio Paraná em 1982. Inclusive, 

arrendatários e trabalhadores rurais diaristas da região Oeste do Paraná não atingidos pela barragem 

solicitavam ajuda dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR’s), da CPT e do MJT para serem assentados. 

Eram pessoas tornadas inúteis pelo emprego de máquinas agrícolas, pela valorização das terras e pelo 

aumento da cobrança da taxa de arrendamento (GERMANI, 2003). 

Percebendo os problemas dos trabalhadores sem-terra, a CPT e os STR’s cadastraram e organizaram 

estas pessoas em comissões que se reuniam mensalmente para debater e propor soluções. Formou-se uma 

Comissão Central em 1981 para lutar pela causa dos sem-terra, mas logo trocou-se o nome da organização 

para Movimento dos Agricultores Sem-Terra do Oeste Paranaense (MASTRO) (FERREIRA, 1987, p. 23). 

O MASTRO reivindicava a desapropriação das terras ociosas da região com base no interesse social 

estabelecido pelo Estatuto da Terra. Questionava a noção estabelecido em lei de terra inexplorada que 

considerava ser produtiva a terra que possuísse alguns animais no pasto. Orientava também seus integrantes a 

diversificarem suas roças e criações para não sujeitarem-se aos preços do mercado, a produzirem seu consumo 

e a não ceder às pressões daqueles que forçavam a venda da terra27. Discutia-se as conseqüências do latifúndio, 

tido como fator de expulsão do agricultor do campo. Lutou pelo estabelecimento em lei do módulo máximo 

para limitar a expansão das fazendas e pela posse da “terra para quem nela trabalha” (FERREIRA, 1987, p. 

24). Contrapunha-se à política do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de 

encaminhar os sem-terra para regiões de colonização na floresta amazônica e desejavam assentar as famílias no 

Paraná. Entregou ao instituto uma relação de fazendas da região passíveis de desapropriação28. 

                                                
25 Movimento que surgiu com o “Projeto Arca-de-Noé” da CPT, em 1977, para articular os agricultores expropriados por Itaipu. 
Formado em 1980, o movimento evoluiu para o MASTRO, em 1982, quando o rio Paraná foi alagado. 
26 Outros conflitos também estimularam a organização política dos trabalhadores ao término da ditadura militar, como as inúmeras 
disputas em torno dos títulos de terra entre fazendeiros, grileiros, colonos e posseiros nas regiões Oeste, Sudoeste e Norte Pioneiro; 
as ocupações de reservas indígenas do rio das Cobras, em Mangueirinha e Laranjeiras do Sul por fazendeiros; a construção das 
barragens de Salto Santiago e de Foz da Areia no rio Iguaçu; a luta dos pescadores e agricultores ilhéus expropriados por Itaipu e 
pelo Parque Nacional de Ilha Grande; a disputa por melhores condições de preço, comercialização, financiamento, seguro agrícola 
dos agricultores de feijão em 1981, suinocultores e sojicultores em 1980. 
27 FABRINI (2008) entende que essas atitudes constituem uma resistência local dos camponeses, assentada nas tradições e que pode 
ocorrer fora dos movimentos. 
28 O MASTRO lutava também pelo direito dos empregados à roça própria, pela aposentadoria do agricultor que completasse 50 anos, por 
preço mínimo para os produtos agrícolas, financiamento para moradia no campo, reconhecimento dos agricultores como trabalhadores 
profissionalizados, prevalecimento da autoridade policial na repressão a pistoleiros e mandantes. O movimento reivindicava também 
avaliar os técnicos agrícolas da Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná (ACARPA) que prestariam assistência, escolas 
rurais no assentamento, adaptadas aos valores camponeses e à necessidade dos jovens trabalharem. 
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O MASTRO entendia que a pessoa aprendia na luta a questionar, discutir, negociar e criar soluções. 

Estimulava a formação de grupos locais e de um movimento nacional de sem-terra, a filiação aos sindicatos, 

a autonomia organizacional e independência intelectual para com os partidos políticos. Logo o MASTRO 

passou do envio de documentos para a negociação nos escritórios das autoridades políticas. Como protesto 

pela demora da Reforma Agrária, o movimento propunha o não pagamento de impostos, o acampamento em 

frente ao INCRA de Cascavel e ao Palácio do Iguaçu em Curitiba, a ocupação de terras improdutivas e 

devolutas (FERREIRA, 1987, pp. 27-30). 

Em 1982 os sindicatos organizados pelo MASTRO realizaram um levantamento das famílias sem-

terra no Sudoeste do Paraná, constatando que 40% dos agricultores da região não tinham terra (FERREIRA, 

1987, pp. 27-30). A CPT, juntamente com o MASTRO, os STR’s e a Associação de Estudos, Orientação e 

Assistência Rural (ASSESSOAR), organizou os sem terra das outras regiões em 1983 e 1984. Surge assim o 

Movimento dos Agricultores Sem-Terra do Sudoeste do Paraná (MASTES), o Movimento dos Agricultores 

Sem-Terra do Litoral do Paraná (MASTEL), o Movimento dos Agricultores Sem-Terra do Norte do Paraná 

(MASTEN), o Movimento dos Agricultores Sem-Terra do Centro-Oeste do Paraná (MASTRECO), 

coordenados por uma secretaria estadual29. 

Como os manifestos e documentos escritos resultaram menos eficazes enquanto instrumentos de luta, 

os movimentos regionais de sem-terras optaram pelos acampamentos em rodovias como forma de pressão e 

protesto30. Reunidos com seus poucos pertences, os acampados revelam ao restante da sociedade a dimensão 

da questão agrária no Brasil. Contudo, os poucos assentamentos realizados até 1983 motivaram os 

movimentos a ocupar fazendas31 (BRENNEISEN, 2002, pp. 42-61). 

O MASTRO constituiu coletivos responsáveis por determinado conjunto de tarefas para melhorar a 

interação social nos acampamentos e assentamentos. Denominou-se de comissões os coletivos coordenados 

por uma central, que avaliava o pedido de ingresso de novas famílias no movimento. Essa forma de 

organização foi legada ao MST. 

Na mesma época, os trabalhadores dos movimentos disputavam a liderança dos STR’s e assumiram a 

diretoria em muitos deles. Por isso, os STR’s tiveram importante participação nas lutas dos lavradores 

paranaenses na década de 1980. No caso dos posseiros, os STR’s insistiam na ocupação das propriedades 

para negociar judicialmente a saída dos ocupantes em troca de indenização pelas benfeitorias ou conquistar o 

reassentamento (FERREIRA, 1987, pp. 27-31). 

A desapropriação da Fazenda Imaribo (município de Mangueirinha), por exemplo, foi negociada 

com o MASTES e o MASTRO, que aceitaram pagar os lotes de 10 alqueires pelo preço avaliado pelo 

INCRA (42 milhões de cruzeiros no valor de 1984), mas reivindicavam sua participação no planejamento do 

assentamento, prazos de carência e vencimento prolongados, sem correção da inflação ou cobrança de juros 

(BONIN, 1987, pp. 74-77). Os movimentos distribuíram os assentados nos lotes conforme laços-de-sangue e 

                                                
29 FABRINI (2001, pp. 78-79) indica ser a Coordenação Estadual dos Sem-Terras (CEST) a entidade responsável pela articulação das 
lutas dos movimentos de sem-terra e ilhéus no Paraná nos anos de 1983 e 1984. 
30 Os STR’s e o MST mobilizaram 4.626 famílias em 44 acampamentos distribuídos por 25 municípios do Paraná entre fevereiro de 
1985 e setembro de 1986. 
31 No Oeste do Paraná havia à época apenas os reassentamentos dos atingidos pela barragem de Itaipu. 
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a origem geográfica, contestando o sorteio e a aleatoriedade do INCRA32. Por legitimar a compra da 

propriedade rural como mecanismo seguro de posse da terra, o MASTRO reivindicava crédito fundiário aos 

sem-terra. Posteriormente, o movimento reviu este entendimento e passou a condenar a propriedade privada 

como principal instrumento de marginalização dos trabalhadores rurais. 

Na Fazenda Mineira (município de São Miguel do Iguaçu) a resistência à ordem de reintegração de 

posse pelo MASTRO resultou na expulsão dos ocupantes, na prisão de 12 acampados e pela proibição destes 

integrarem qualquer comissão de negociação. Esse é um mecanismo ainda utilizado pelo Estado para não 

legitimar as ocupações de terra nem as desobediências dos movimentos, entendidas como mostras evidentes 

de transgressões da lei e de afrontamento às autoridades públicas que mereceriam punição. Antes de serem 

assentadas, os ocupantes das fazendas Imaribo, Mineira e Reserva Ocoy acamparam em frente à sede do 

INCRA em Curitiba. 

Em 1982, a realização da reforma agrária parecia possível às entidades de trabalhadores rurais, 

animadas com a sucessão do governador Ney Braga pelo eleito José Richa (1983-1986), candidato de 

oposição ao governo militar pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O então candidato a 

governador havia prometido a identificação de latifúndios no Paraná, assentar sem-terras com verbas 

próprias e exigir do INCRA o cumprimento do Estatuto da Terra. Seu governo nomeou como secretários 

militantes das lutas dos trabalhadores e criou a Secretaria Extraordinária de Coordenação de Reforma 

Agrária, co-responsável pelos assentamentos rurais no Paraná com o INCRA (BRENNEISEN, 2002, p. 99). 

No entanto, a criação do MST em 1984, do I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) em 1985 e 

a cooperação do governo estadual com a luta pela terra causaram a reação da Federação da Agricultura do 

Estado do Paraná (FAEP), entidade que agregava os ruralistas paranaenses na época. Sua pressão e crítica 

sobre o governador, secretários e deputados estaduais lhes garantiu a não-realização do Plano Regional de 

Reforma Agrária e a saída do secretário da agricultura em 1985, Claus Germer (ex-assessor da CPT). 

O MASTRO propôs ao governo estadual o assentamento das famílias na Fazenda Mineira através do 

instrumento legal da concessão de uso das terras para se opor à propriedade privada. Este mecanismo jurídico 

permitia ao titular legar a posse aos filhos, mas impedia a comercialização da concessão a terceiros, que poderia 

ser transferida a outra família sem-terra se houvesse desistência, tendo o dever de indenizar apenas as 

benfeitorias construídas. O movimento esperava com as concessões superar as contradições advindas da 

mercantilização e especulação da terra, porém a negação deste regime por parte dos assentados foi entendida 

pelas lideranças do MASTRO como expressão da consciência burguesa, conservadora e egoísta33. 

                                                
32 Geralmente, há mais famílias acampadas nas fazendas do que os projetos de assentamento comportam, havendo necessidade do 
INCRA e dos movimentos sortear as famílias e encaminhar as excedentes para outros acampamentos (BRENNEISEN, 2002, p. 195). 
Contudo, os movimentos sociais não se preocupam apenas com a capacidade dos assentamentos em abrigar determinada quantidade 
de famílias. Os critérios de escolha dos sem-terra a serem assentados contemplam também o tempo de espera e o reconhecimento 
coletivo da participação de cada família na lutas. Importa mais a história de luta das famílias e não a naturalidade delas 
(FERNANDES, 2007, p. 147). 
33 Fato semelhante se deu no MST, sucessor contemporâneo daquele (BONIN, 1987, p. 88). Aliás, a cooperação e a criação de 
territórios livres do capitalismo são ideais perseguidos antes da formação do MST. Segundo BONIN (1987, p. 75), os acampados, “... 
basicamente ex-arrendatários e bóias-frias, pretendiam instalar ali um projeto comunitário de produção e repartição dos frutos do 
trabalho coletivo na lavoura”, o que agradou o movimento, que pretendia transformar a comunidade sonhada pelos assentados em 
coletivização do assentamento. 
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Apesar da preferência manifestada dos assentados pelos títulos de propriedade, especialmente dos 

que foram colonos em São Miguel do Iguaçu, a direção do MASTRO relutou e preferia a concessão de uso 

da terra pelo associativismo, outro projeto do movimento que dividiu os assentados. Aquele pretendia 

convencer os camponeses que insistiam no trabalho familiar no próprio lote e se limitavam à cooperação 

esporádica (troca de dias, mutirão, compra conjunta de bens) das vantagens do trabalho cooperativo na 

lavoura comunitária, da coletivização do solo e da comercialização associada da colheita. Para o MASTRO, 

o exercício de práticas coletivas educaria os trabalhadores para viver numa sociedade mais solidária. Daí a 

necessidade da participação de todos na produção e no partilhamento da renda obtida, “... independentemente 

da capacidade de trabalho de cada um de seus membros” (BONIN, 1987, p. 88). 
 
As lideranças do Movimento entendiam que a resistência ao associativismo poderia ser superada, na medida em que tais 
famílias fossem ‘conscientizadas’. Esta conscientização se daria através da participação ativa nas reuniões dos ‘grupos de 
reflexão’, cujos resultados concretos os levariam à ‘conversão’, no sentido mesmo religioso do termo (BONIN, 1987, p. 89). 
 
A conscientização se assemelhava a um processo de evangelização de fiéis. A moralidade e a 

ridicularização do comportamento foram os principais fundamentos dos discursos das lideranças, que tendiam a 

simplificar o conflito nas dualidades “crentes” e “descrentes”, “egoístas” ou “solidários”, “alienados” e 

“conscientes”, os “prá trás” e os “pra frente”, “individualistas” e “comunitários” (BONIN, 1987, p. 89). 

A existência de comerciantes no assentamento também se tornou preocupação e ameaça à sociedade 

alternativa em formação. Preocupada com a possibilidade de sujeição das famílias e com a presença do 

capital em seu território, a direção do MASTRO propôs o controle do comércio pelas associações e criticava 

os assentados que desejavam o financiamento dos comerciantes, visando a oferta de bens e crédito para o 

sustento das famílias e da produção agropecuária. Os líderes rejeitavam também outras formas de 

financiamento em nome da independência das famílias, que sabiam dos riscos (BONIN, 1987, pp. 90-91). 

O individualismo atribuído aos dissidentes do assentamento era uma reação das lideranças contrariadas, 

cujo pressuposto de obediência à autoridade esclarecida fora afrontado. Seu paternalismo e incompreensão 

teórica das necessidades dos camponeses os conduziram ao exercício do poder. Não reconheciam o valor das 

práticas tradicionais de cooperação no campo e pensavam que a racionalidade do associativismo superaria a 

solidariedade costumeira. Os trabalhadores assentados também possuíam um projeto alternativo de sociedade, 

só que fundamentado na identidade camponesa, nos costumes e na comunidade. Ocorre que o associativismo 

do MASTRO ignorava e conflitava com o revivamento das tradições. 

A direção do MASTRO esquecia que foram os movimentos sociais, criados a partir da solidariedade 

dos trabalhadores, se tornaram as organizações políticas mais eficazes da luta pela reforma agrária em 

relação às cooperativas, sindicatos e associações de classe, entidades racionalizadas pela legislação e 

dependentes da divisão social do trabalho (BONIN, 1987, pp. 93-94). 

 

1.3  Organização do MST no Paraná 
 

As lutas populares em prol da democracia e cidadania no Brasil caracterizaram a época anterior ao 

surgimento do MST. Com o fim da ditadura militar e a democratização do Estado, são formadas 
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organizações de trabalhadores nas cidades e no campo que manifestaram suas críticas e demandas. De início, 

os sindicatos e movimentos sociais encontravam-se em diferentes regiões e não se comunicavam, cada qual 

lutando por sua categoria. A necessidade de pressionar o Estado e as empresas motivou as organizações a 

superar as fronteiras geográficas, ideológicas e identitárias que as isolavam. Com o apoio da CPT e de 

sindicalistas, os movimentos regionais articularam-se para agir em escalas mais amplas34, enquanto os 

sindicatos superavam o corporativismo para realizar greves gerais, manifestações e criar entidades 

representativas da classe trabalhadora brasileira, como as confederações sindicais, a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e o Partido dos Trabalhadores (PT), locais de debate e elaboração de projetos. 

Fruto dessa articulação lançou-se em 1983 no Rio de Janeiro/RJ a Campanha Nacional pela Reforma 

Agrária (CNRA), enquanto em São Bernardo do Campo/SP realizou-se a I Conferência Nacional da Classe 

Trabalhadora (CONCLAT), quando se fundou a CUT. Em 1981 realizou-se a I Assembléia Estadual de 

Agricultores em Medianeira e o I Encontro sobre Barragens em Cascavel. Em 1982, o MASTES, o 

MASTRO, a CPT e a ASSESSOAR formaram oposições sindicais nos STR’s e na Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná35 (FETAEP). Em 1983, o governo estadual constitui a 

Comissão do Bóia-Fria para discutir os problemas trabalhistas e sociais destes sujeitos. Em 1984 houve 

protestos articulados na região sul contra a política agrária dos governos federal e estaduais (BONIN & 

FERREIRA & GERMER, 1991, pp. 128-129). 

A despeito da existência da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), da 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e da SRB, movimentos regionais de sem-terra articularam-se no 

MST, enquanto os fazendeiros fizeram o mesmo com a fundação da União Democrática Ruralista36 (UDR). 

Em 1985, o governo do Partido da Democracia Social (PDS) cria o Ministério da Reforma Agrária e 

do Desenvolvimento Agrário (MIRAD), lançando o I PNRA no 4º Congresso Brasileiro de Trabalhadores 

Rurais da CONTAG. Os trabalhadores rurais e sindicatos paranaenses articulados nacionalmente no MST 

passam a negociar e pressionar o governo federal, legalmente o único agente público a realizar a reforma 

agrária. Os movimentos de sem-terra conseguiram atrair mais famílias sem-terra após o anúncio do I PNRA. 

Após o anúncio do plano, os ruralistas organizaram-se na UDR para derrotar a esquerda no 

Congresso Nacional, no INCRA, nos Ministérios Federais, na Assembléia Legislativa do Paraná (ALP), nas 

Secretarias Estaduais de Agricultura e de Coordenação da Reforma Agrária, na FAEP, na FETAEP e na 
                                                
34 Indígenas e camponeses proprietários, parceiros, arrendatários, posseiros e sem-terra lutavam sem se envolverem ou ter 
conhecimento dos outros conflitos do país. Para superar esse isolamento, trocar experiências e haver cooperação, a CPT promoveu 
encontros regionais e nacionais de camponeses em luta, destacando-se o Paraná como lugar de encontro de trabalhadores sem-terra 
em 1982 (Medianeira e Goiânia/GO), 1983 (Chapecó/SC, Naviraí/MS, Glória de Dourados/MS, Araçatuba/SP, Ronda Alta/RS), 
1984 (Cascavel) e 1985 (Curitiba), em razão de possuir na época a maior quantidade de movimentos de sem-terra e por facilitar o 
deslocamento dos participantes dos Estados vizinhos do norte (MS, SP) e do sul (SC, RS) (FERNANDES, 2004, pp. 2-4). 
35 Fundaram e disputaram a eleições nos STR’s e na FETAEP. Totalizavam 17 STR’s sob a direção das oposições sindicais em 1984, 
principalmente nos municípios que concentravam trabalhadores sem-terra, como Medianeira e São Miguel do Iguaçu, onde se 
cadastrou 6.200 famílias nesta condição. No Sudoeste, os STR´s registraram 12.000 para organiza-los nos movimentos 
(BRENNEISEN, 2002, pp. 40-41). 
36 Espacializada inicialmente nas regiões do Bico do Papagaio (Maranhão e Pará) e sudeste do cerrado (São Paulo, Goiás e Minas Gerais). O 
MST encontrava-se em 1985 na região do Cone Sul do Brasil. A UDR nasce com a Nova República e é uma associação de classe dos 
proprietários de terra, com caráter civil, formal, não vinculado ao Ministério do Trabalho e auto-intitulada democrática. No entanto, sua 
democracia visa à contenção das conquistas dos trabalhadores perante o Estado e a manutenção dos privilégios de sua classe, por isso atua 
nos órgãos públicos para pressionar e agenciar autoridades. Atua na imprensa e promove manifestações e propagandas. Tornou-se referência 
nacional de organização patronal para sindicatos e associações regionais, como as Sociedades Rurais e Empresarias. A entidade involuiu na 
década de 1990 com a redução das ocupações de terra, mas foi refundada em Pontal do Paranapanema no ano de 1993 com a 
regulamentação da Lei Agrária pelo Congresso Nacional e em 2003 com o lançamento do II PNRA. 
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Associação dos Municípios do Paraná. Por outro lado, a sucessão do governador José Richa por Álvaro 

Fernandes Dias reduziram as expectativas em torno da conquista de assentamentos37. 

Os poucos assentamentos realizados nos mandatos dos dois governos38 (TABELA 1) exigiam tempo 

e atenção das direções colegiadas dos movimentos sociais, pois a assistência dada aos assentados pelo Estado 

era mínima e necessitava-se lutar contra a burocracia para obter pequenas conquistas, o que demonstra a 

tentativa estatal de inviabilizar a reforma agrária. 

 
TABELA 1 – Famílias Assentadas no Paraná entre 1981 e 1986 

Ano Famílias Responsável Movimento Ano Famílias Responsável Movimento 
1981 210 Itaipu/INCRA MJT 1984 131 Governo Estadual Ilhéus 
1981 210 Itaipu/INCRA MJT 1984 349 INCRA Ilhéus 
1982 231 INCRA MASTRO 1985 543 INCRA MST 
1983 32 INCRA MASTRO 1986 552 INCRA MST 
Fonte: BONIN & FERREIRA & GERMER, 1991, p. 124. 

 

Durante seus primeiros anos no Paraná o MST deu continuidade às ocupações de terra, mas os 

acampamentos nas rodovias, próximos aos latifúndios, foram mais empregados em vista do distanciamento 

político do governo José Richa e da hostilidade do governo Álvaro Dias, tolerante para com as desocupações 

efetuadas por fazendeiros.  

Em seu I Congresso Nacional o MST decidiu que as ocupações tornar-se-iam o principal método de 

luta e a posse dos assentamentos seu principal objetivo, enquanto no seu II Encontro Nacional procurou-se 

formar lideranças das bases para evitar a importação de ideais, projetos e sujeitos estranhos ao mundo rural 

nas direções, impedindo a subordinação destas perante outras entidades políticas (FERNANDES, 2007, p. 

149), o que não funcionou completamente, dada a aproximação do movimento e da CPT com as ideologias 

de esquerda da classe média que desnortearam o movimento na década de 1990 (MARTINS, 2004). 

As famílias sem-terra que participavam dos movimentos regionais de trabalhadores rurais trouxeram 

consigo experiências que permitiram recriar estratégias de luta e revolucionar o poder político do MST, 

tornando-o o movimento social mais atuante na luta pela terra no Brasil. 

Para FERNANDES (2007, pp. 140-141), é possível identificar conjunturas históricas na organização 

do MST, cujos períodos não-evolutivos iniciam em 1979 até 1984 (época da articulação de movimentos 

regionais), 1985 a 1990 (quando suas ações se estendem para a escala nacional), 1990 a 1999 (torna-se 

interlocutor do governo federal e é reconhecido internacionalmente) e desde então, quando se alia aos 

movimentos sociais de outros países. 

Inicialmente, o MST tinha como base social os trabalhadores rurais expulsos, desempregados ou 

expropriados pela pecuária no sul e leste do Estado do Mato Grosso do Sul, pela construção de barragens nos 

vales dos rios Uruguai, Paraná, Iguaçu e Paranapanema, pela demarcação de reservas indígenas no oeste do 

Rio Grande do Sul, pela grilagem de terras, sobretudo no oeste de São Paulo, noroeste do Paraná e leste do 

                                                
37 Embora em 1981o então deputado federal Álvaro Dias tenha visitado o acampamento dos expropriados de Itaipu em Foz do Iguaçu 
e manifestou seu apoio as causas do MJT, a democracia e a reforma agrária. 
38 Entre 1981 e outubro de 1986 o INCRA desapropriou 39.565 hectares de terra e assentou 2.258 famílias, enquanto 88 dos 197 decretos de 
desapropriação assinados pela presidência da República foram contestados pelos proprietários só no ano de 1986, o que impedia o emprego 
de 90 mil hectares para o assentamento de outras 3 mil famílias (BONIN, 1987, pp. 68-70). 
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Mato Grosso. O potencial das resistências - de posseiros e arrendatários contra a retomada do domínio das 

terras pelos fazendeiros, como da oposição de sitiantes e colonos à perda das propriedades – foi percebido 

pela CPT, que as organizou num movimento nacional de trabalhadores sem-terra. Estabeleceram-se como 

princípios do MST a formação de instâncias coletivas de decisão (experiência herdada do MASTRO), a 

participação e respeito da base às instâncias (iniciando dessa forma a institucionalização e centralização do 

movimento), a independência política, a educação de seus integrantes e a vinculação dos assentamentos às 

lutas (FERNANDES, 2007, pp. 142-144). 

Entre 1985 e 1990, o MST organizou acampamentos, ocupações e coordenações em Goiás, Rondônia, 

em toda região Sudeste e Nordeste do país. A maioria dos trabalhadores rurais que integrou o movimento nesta 

época era formada por empregados rurais e habitantes das cidades, pessoas que se assalariaram por não mais 

conseguirem pagar a renda da terra ou encontrar terras devolutas. Sua condição social lhes parecia um 

retrocesso em comparação à convivência familiar que possuíam no passado, daí a sua necessidade de lutar por 

terra própria. A inconformidade sobre sua situação social os conduziu aos movimentos, com os quais se 

identificam, aprendem a ser sujeitos políticos e esperam superar seus problemas. 

Nos seus III e V Encontros Nacionais, ocorridos em 1987 e 1989, foram instituídos a bandeira e o 

hino do MST, símbolos presentes nos espaços (escolas, acampamentos, associações, assentamentos, 

manifestações, cooperativas, escritórios) em que se encontram os trabalhadores rurais do movimento. Por 

isso, esses símbolos demonstrariam a identidade social partilhada e demarcariam sua territorialização 

(FERNANDES, 2007, p. 150). 

Para (BRENNEISEN, 2002, p. 282), o MST vivenciou entre 1986 e 1993 uma época de sua história 

marcada pela conquista de assentamentos, preocupação sobre o sustento dos assentados, definição das 

funções de assessores e direção do movimento. Coube aos assessores apenas apoiar, informar, problematizar 

situações e apresentar propostas ao MST, cujos integrantes tornaram-se únicos responsáveis pelas decisões. 

A CPT encarregou-se de pesquisar e combater a violência no campo e os assuntos referentes à violação dos 

direitos humanos, pois o trabalho pastoral não mais atendia as novas demandas da luta pela terra. Aos STR´s 

competiu lutar pelos direitos trabalhistas, atrair famílias aos movimentos, reivindicar políticas aos 

agricultores (condições de crédito, comercialização e preço). 

Essa atribuição de funções aos assessores deriva da centralização e institucionalização política do 

MST, cujas direções coordenam as manifestações, negociações, ocupações de latifúndios e prédios públicos, 

acampamentos e assentamentos. Essa divisão social das tarefas de organização entre as entidades demonstra 

que os movimentos dependem da ajuda de sujeitos externos, mas não da direção delas. 

A 3º fase do MST se deu com a presença do movimento no Estado do Pará (1990), Mato Grosso em 

1995, do Distrito Federal (1992) e Tocantins (1999), além da criação da Confederação das Cooperativas de 

Reforma Agrária do Brasil (CONCRAB), da Associação Nacional de Cooperação Agrícola (ANCA) e da 

definição administrativa do movimento39. O MST apenas não conseguiu organizar trabalhadores nos Estados 

do Amazonas, Amapá e Acre, onde o NERA (2007) não registrou ocupações pelo movimento. 

                                                
39 O MST constituiu cerca de 13 setores de atividade e coletivos nas secretarias, direções, coordenações, acampamentos e assentamentos. 
Além destes, há instâncias representativas e de debate nas escalas nacional, estadual e local, como os congressos, encontros, direções, 
coordenações e núcleos de base (FERNANDES, 2007, p. 153). 
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O MST procurou efetivar em seus órgãos coletivos a democracia que manifesta em seus discursos 

através dos núcleos de base, formados pelas famílias acampadas e assentadas que debatem nos locais de 

encontro seus problemas e experiências e elegem representantes para as coordenações e membros dos 

setores. Estes elegem os membros das instâncias superiores e organizam as atividades e fóruns. Compete às 

diretorias negociar com as autoridades públicas e articular as lutas locais (FERNANDES, 2007, p. 154). 

 Em 1992, o MST funda a CONCRAB em oposição à Organização das Cooperativas do Brasil 

(OCB), entidade sindical das cooperativas aliadas ao agronegócio e às organizações patronais. A entidade 

tem como finalidade auxiliar a produção agropecuária dos assentamentos, coordenar a assistência técnica, a 

comercialização e a industrialização nas cooperativas singulares40, representá-las politicamente, distribuir 

crédito e recursos de convênios firmados (BRENNEISEN, 2002, p. 67). 

Desde a falência de suas cooperativas, o MST direciona seus esforços para a produção agroecológica 

diversificada e a associação de famílias, apesar das denúncias do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) de 

desmatamento em assentamentos. No seu IV Congresso Nacional (Brasília, ano 2000), o MST passou a 

promover mais seu projeto popular de desenvolvimento nacional do que o discurso socialista, enfatizando os 

males do imperialismo (corporações transnacionais, transgênicos, agronegócio) e do neoliberalismo (política 

e políticos contemporâneos) do que os do latifúndio, renovando assim o discurso e formando nova frente de 

luta contra o capitalismo (BRENNEISEN, 2002, p. 282). 

As dificuldades dos assentados em se inserir no mercado e a aliança dos latifundiários com os 

empresários dos Complexos Agroindustriais (CAI´s) permitiram aos movimentos sociais do campo entender 

os malefícios do agronegócio globalizado para os trabalhadores rurais e urbanos de todo o planeta. Para 

FERNANDES (2007, pp. 157-159), a territorialização do capital impede a recriação do campesinato, por isso 

os movimentos camponeses devem se opor também ao uso empresarial do solo. Aliás, o agronegócio tornar-

se-ia problema maior do que o latifúndio, seu lobby mais forte que os ruralistas. Como as famílias sem-terra 

são marginalizas pelo latifúndio e os assentados explorados pelo agronegócio, caberia aos acampados e 

assentados cooperarem em ambas as frentes de luta. 

Outra inovação do MST no período foi a ocupação de duas fazendas griladas vizinhas no Pontal do 

Paranapenema, situando o acampamento na divisa, com o propósito de mover as famílias conforme as ordens 

de despejo fossem expedidas, além de cultivar as terras, queimar a pastagem e destruir cercas para eliminar 

as benfeitorias que pudessem ser superfaturadas (FERNANDES, 1996, pp. 180-191). 

Em Mirante do Paranapanema/SP os acampados provenientes do norte do Paraná e da região do 

Pontal do Paranapanema41 criaram uma tática para burlar os mandatos de reintegração de posse: armaram o 

acampamento nas margens de uma ferrovia desativada e cultivaram a terra da Fazenda São Bento, de modo a 

prover a alimentação das famílias, a pressionar o proprietário a negociar e a respeitar as ordens judiciais, pois 

a ocupação ocorria durante o tempo necessário ao trabalho agrícola e se abrigavam nos barracos quando os 
                                                
40 Assim, como a OCB, a CONCRAB é uma instituição jurídica reconhecida por lei que articula a nível nacional os empreendimentos e 
programas das Cooperativas Centrais dos Assentados (CCA’s, entidades sindicais de escala regional) e singulares (Cooperativas de 
Produção Agropecuária – CPA’s, Cooperativas de Prestação de Serviço – CPS’s, Cooperativas de Crédito) oriundas de assentamentos de 
reforma agrária. Essa organização hierárquica foi denominada de Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA) pelo MST e contava 
com 230 assentamentos no Paraná e 15 cooperativas ligadas à CONCRAB em 2002 (BRENNEISEN, 2002, pp. 69-70). 
41 A participação de famílias do Paraná em ocupações além das fronteiras do Estado demonstra que a mobilidade é uma característica dos 
movimentos sociais, capacitados a locomover famílias de diferentes regiões para lutas em determinados lugares do território nacional. 
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mandatos eram apresentados. Assim, o latifundiário era forçado a recorrer à Justiça inúmeras vezes e os 

acampados cumpriam a ordem judicial sem desmontar o acampamento. Tadavia, o fazendeiro mandou 

destruir ilegalmente as roças cultivadas como forma de combater a ocupação. 

Apesar de obterem o assentamento em 1994, a desapropriação das benfeitorias existentes nos 5.297 

hectares grilados tornou-se um grande negócio ao fazendeiro indenizado com R$ 7 milhões, capital investido 

na compra de uma fazenda de melhor qualidade e extensão no Estado do Mato Grosso. O direito de ser 

indenizado lhe rendeu trocar suas poucas benfeitorias em terras griladas por outras terras, melhores, maiores 

e legalizadas. De fato, quem foi punido com a desapropriação foi a sociedade e não o grileiro. Este se 

beneficiou por não ter pagado ao Estado a renda pelo uso da terra durante anos, por ter se apropriado da 

madeira da mata, por ter degradado a água, o solo, a floresta e a vida selvagem, por ter cobrado renda dos 

arrendatários e explorado os peões. “O Estado pagou quando tinha de cobrar, visto que as terras são 

reconhecidamente devolutas e foram exploradas até a exaustão” (FERNANDES, 1996, pp. 183-184). 

Depois desta indenização, outros fazendeiros da região se dispuseram a negociar a indenização nos mesmos 

termos que a Fazenda São Bento42. 

Nos encontros do MST ocorridos nos anos de 1998 e 1999 discutiram-se as contradições da 

propriedade privada nos assentamentos, territórios tidos como anticapitalistas. Propôs-se ao Estado a emissão 

do Título de Concessão Real de Uso da Terra para os assentamentos de reforma agrária ao invés dos títulos 

de propriedade, para evitar o comércio de lotes e permitir maior controle do movimento sobre os assentados, 

tal como fez o MASTRO na década anterior. 

 

1.4  Impactos Geográficos das Lutas dos Sem-Terras 

  

O assentamento dos acampados estimula a inserção de seus parentes e amigos na luta pela terra. As 

visitas e contatos também permitem a troca de idéias e informações sobre a vida no acampamento, táticas 

empregadas nas ocupações, formas de organização do assentamento. A rede de parentesco facilita a 

articulação dos movimentos sociais, o ingresso de novas famílias e a disseminação de novas formas de luta. 

Assim, muitos trabalhadores sabem das dificuldades e dos benefícios do assentamento antes de conquistarem 

seu lote (BRENNEISEN, 2004, p. 101). 

Há que se destacar ainda a dimensão espacial das lutas, pois os acampamentos são os lugares iniciais 

da construção do território camponês, ou seja, do assentamento e do lote familiar. O território conquistado 

(territorialização dos camponeses) surge como base para outras lutas, tais como reivindicar por políticas de 

infra-estrutura, serviços e financiamento voltadas aos assentados, denunciar violências cometidas por 

policiais e pistoleiros a serviço de proprietários de terra, apoiar novas ocupações e acampamentos43. Verifica-

se que onde existem assentamentos há a multiplicação de ocupações de terra nas proximidades. As 

                                                
42 Das fazendas ocupadas no Oeste do Paraná, uma foi comprada em 2007 por R$ 135 milhões pelos seus 900 hectares, isto é, R$ 
150.000,00/hectare ou 3.750 sacos de soja ao preço de R$ 40,00, enquanto o preço médio do hectare na região equivalia a 1.500 
sacos de soja. Portanto, a compra foi superfaturada (NONATO, 2008a). 
43 Embora o apoio dos assentados e lideranças nos acampamentos e ocupações tenha sido interpretado pelo Judiciário como crime, 
que condenou à prisão lideranças em Cascavel e Gaspar/SC como “invasores profissionais” em 2008. 
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ocupações de terra estão no centro deste processo de territorialização da luta dos sem-terra porque é por meio 

delas que eles conquistam a terra de assentamento. 

A territorialização das lutas começa com a formação de uma consciência coletiva dos conflitos 

sociais. O acampamento, por sua vez, é o principal espaço de luta dos sem-terra. A ocupação de latifundíos é 

uma estratégia empregada para provocar a disputa jurídica sobre a posse da terra, ou seja, é uma contra-

territorialidade dos trabalhadores sobre a renda capitalizada. Os assentamentos são territórios não-soberanos 

reconhecidos pelo Estado e de direito das famílias. 

Para os movimentos sociais a reforma agrária seria o principal instrumento jurídico da 

territorialização camponesa. A reforma resolveria os problemas e conflitos advindos da questão agrária. Para 

FERNANDES (2007, p. 160), as principais características da questão agrária são os conflitos e as 

desigualdades causadas pelo capitalismo no campo que, contraditoriamente, permite a tensa disputa por 

espaço entre a renda da terra e o campesinato, pois a oposição radical do uso do solo por camponeses e pelo 

capital impede a convivência pacífica de ambos. A reforma só poderia remediar os efeitos sociais 

degradantes deste conflito ou então superar o capital ou o campesinato, embora a idéia de reforma 

revolucionária seja um absurdo para MARTINS (2004, p. 22). 

Para o MST, a reforma agrária precisa interferir no CAI centralizado por poucas companhias, pois 

não há condições dos assentados viverem no campo com a renda apropriada pelas agroindústrias. Não só a 

terra, mas também as indústrias e outros meios de produção deveriam passar para o controle dos 

trabalhadores, mas os empresários não aceitariam perder seus capitais ou mesmo reduzir seus ganhos com os 

produtos agrícolas. Os ruralistas igualmente não aceitam perder a renda de suas propriedades. Dessa forma, o 

latifúndio aliou-se ao agronegócio para que nem o proprietário ou o empresário (às vezes personificados 

numa só pessoa) perdessem o direito ao lucro e à renda da terra. Daí o MST apostar no cooperativismo e no 

trabalho coletivo como formas alternativas de relacionamento social que asseguram a independência dos 

trabalhadores perante os CAI´s. Porém, esse projeto esbarra nos interesses presentes no Estado. A única 

proposta de reforma agrária aceita por ele é enquanto política de desenvolvimento territorial associado ao 

mercado e não como necessidade radical dos trabalhadores rurais por liberdade. 

Até o governo Collor, a grande empresa rural foi único modelo de desenvolvimento territorial do 

Estado brasileiro e também a grande responsável pelo maior êxodo rural da história do país. Em virtude das 

políticas agrícolas, agrárias e urbanas excludentes e ao crescente poder das corporações (trans)nacionais, as 

quais solapam as condições econômicas de sobrevivência do campesinato (mecanização e robotização do 

trabalho, investimento de capitais, necessidade de crédito, inovação tecnológica, monopolização dos 

mercados) houve enorme redução populacional deste grupo social (GIRARDI & FERNANDES & 

OLIVEIRA, 2005, p. 2). 

A partir do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), a reforma agrária passou a ser entendida 

como política social e de desenvolvimento territorial, a qual tem a agricultura familiar tecnificada e 

produtora de mercadorias como referência de inclusão social no campo. O financiamento da produção e da 

comercialização se tornaram os principais instrumentos dessa política. 
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Todavia, a reforma agrária não promove apenas a reintegração social de uma população 

marginalizada ou somente estimula a produção agropecuária, mas também transforma os espaços onde os 

assentamentos estão instalados. A demografia, a economia e a composição do público eleitoral alteram-se 

rapidamente nos municípios que concentram famílias assentadas. Nesses locais eleva-se o consumo, a 

demanda por serviços e crédito, as trocas comerciais, a produção agropecuária em razão do trabalho efetuado 

onde até então inexistia. Por estes motivos, os assentamentos contribuem ao desenvolvimento territorial 

(FERNANDES, 2004, p. 1), ao contrário do que alega o discurso patronal44. 

As autoridades locais preocupam-se com mudanças na correlação de forças políticas nos municípios 

que recebem assentamentos e com a possibilidade de atrair mais acampados, de forma a alegar que não há 

mais latifúndios em seu território45, argumento há tempos empregado pelas entidades patronais, 

parlamentares da bancada ruralista, por governadores do Paraná, ministros e presidentes da República 

(BRENNEISEN, 2004, p. 128). 

 Para MARTINS (2004), os movimentos sociais e ruralistas se digladiaram durante anos para definir 

quem assumiria o controle da reforma agrária, política cuja necessidade o Estado compreendeu antes da 

ditadura militar. A disputa pela forma da reforma agrária e por quem seria seu protagonista teria causado 

atrasos consideráveis no resgate de famílias da marginalização social. A dificuldade das organizações populares 

em negociar e legitimar acordos com os governos fez com que os movimentos intensificassem as ocupações de 

terra e não evitassem conflitos desnecessários, cuja violência apenas os camponeses sofrem. Para o autor, nem 

todas as ocupações de terra e desobediências às reintegrações de posses são necessárias para que haja 

negociação. Uma atitude mais respeitosa para com as instituições facilitaria a abertura de diálogo e evitaria o 

confronto46. Na falta de iniciativa e acordo político entre as organizações em luta, coube ao Estado propor 

modelos e instrumentos de políticas para viabilizar a reforma agrária e minimizar os conflitos agrários. 

 

1.5  Políticas Públicas de Reforma Agrária e Ocupações de Terra no Paraná 
 

Há muito tempo o Estado brasileiro vem centralizando a responsabilidade da reforma agrária no 

governo federal para ter um maior controle sobre os conflitos sociais e o território nacional. Aos Estados 

coube a repressão policial e aos municípios a assistência social aos acampados. A exclusividade da 

regulamentação das desapropriações de terras sob interesse público pelo Congresso Nacional é um exemplo 

                                                
44 Em 1995, cerca de 500 pessoas ligadas às cooperativas, aos sindicatos de profissionais liberais e patronais, ao PFL e às associações 
ruralistas desfilaram tratores e propagaram campanhas pela cidade de Presidente Prudente/SP para se manifestarem contra a reforma 
agrária, argumentando: “... 1) Que a instauração dos assentamentos n[a região d]o Pontal [do Paranapanema] trará caos para a 
região, porque atrairá um enorme contingente de migrantes para a região. O aumento da população causará a desordem no 
comércio, nos hospitais, nas escolas e inflacionarão o desemprego (sic); 2) Que a intensificação das ocupações está expulsando ou 
impedindo a entrada de capital estrangeiro no país; 3) Que, por esse motivo, é necessário estancar o processo para que o Brasil 
volte a ter paz no campo e para que retome o caminho da ordem e do progresso (sic)” (FERNANDES, 1996, pp. 204-205). 
45 Simultaneamente ao argumento da inexistência de latifúndios no município, a prefeitura de Lindoeste articulava com o Banco da 
Terra a formação de um assentamento pago pelas famílias (BRENNEISEN, 2004, p. 129). 
46 Claro que não consideramos os movimentos sociais como entidades meramente reativas, quanto mais reacionárias, mas sim como 
instituições informais propositivas que colaboram para a democratização da sociedade brasileira, lutam pelo atendimento de 
necessidades dos trabalhadores, politizam as contradições históricas e vividas no cotidiano. Contudo, procuramos entender os limites 
que complicam a luta pela reforma agrária. Nesse sentido, os problemas derivados da institucionalização das organizações populares 
e das relações autoritárias recriadas nos movimentos nos levam a enfocar suas limitações. Observamos que não assumimos uma 
postura conservadora ou adotamos uma leitura patronal e ruralista das lutas sociais. Apenas deixamos para outro estudo responder em 
que medida a institucionalização, a ideologia e as relações de poder são inerentes aos movimentos sociais? 
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dessa centralização das políticas de reforma agrária no Estado. As organizações populares que participaram 

da elaboração do I e II PNRA não conseguiram aprovar grande parte de suas reivindicações na legislação das 

desapropriações em função dessa centralização. O rentismo dos latifundiários até hoje foi vencedor no 

Estado. Toda e qualquer desapropriação deve indenizar o proprietário da terra, mesmo que ele não a use 

corretamente. Por isso, houve no máximo diferentes formas de pagamento das indenizações por 

desapropriação na história brasileira. As oligarquias agrárias regionais que assumiram o Estado em 1946 

tornaram as desapropriações um instrumento de remuneração da renda da terra que lhes cabia, ao determinar 

a indenização prévia pelo valor de mercado, disponibilizando imediatamente o capital ao proprietário. 

O governo militar, através de modificações na Constituição de 1946, definiu o pagamento da 

indenização com Títulos da Dívida Agrária (TDA’s) para evitar a sangria dos cofres públicos, pelo preço 

declarado ao fisco e após o assentamento das famílias. Também elaborou o Estatuto da Terra que previa a 

erradicação do latifúndio e do minifúndio (tidos como entraves ao desenvolvimento econômico) através da 

tributação do ITR e da colonização de terras públicas incultas, quer dizer, de solos não usados pela 

agricultura mercantil, parâmetro legal para classificação dos imóveis que cumpriam sua função social. A 

partir de 1965 competia às empresas rurais modernas a solucionar os problemas agrários, alimentar e 

econômico do Brasil, incentivadas pela renúncia fiscal e pelo crédito estatal subsidiado. 

Já o capítulo da Constituição de 1988 que legisla sobre a reforma agrária determinou o pagamento 

prévio da indenização ao proprietário rural, ignorou a norma do Estatuto da Terra que limitava a indenização 

pelo valor declarado no ITR (SILVA, 2004, pp. 173-177), permitiu a revisão dos processos de desapropriação 

pelos proprietários, reduziu para 50 hectares a área reivindicada para usucapião. Contudo, ela reduziu para 

2.500 hectares a terra pública a ser alienada ou concedida sem autorização do Congresso Nacional, conceituou 

a função social da propriedade rural, determinou a expropriação das terras cultivadas com plantas 

entorpecentes, deu prazo de 5 anos para a demarcação das terras públicas e das comunidades tradicionais (o que 

não foi cumprido), reviu os incentivos fiscais e as concessões de terras públicas realizadas em 1987. 

A constituição, no entanto, dificultou a realização da reforma agrária ao permitir a existência da grande 

propriedade, que passou a ter direito de existir se for considerada propriedade produtiva47 pelo INCRA ou pela 

Justiça. Esta avaliação depende dos índices de produtividade e de uso de área mínima, que são definidos pelo 

Congresso Nacional (TABELA 2), cujo quorum de representantes ruralistas ultrapassa o dos trabalhadores48. 

A hegemonia das oligarquias rurais nos Estados e municípios garante grande representação na 

União, pois nossa República federativa dificulta a centralização do poder ao dividi-lo entre o executivo, o 

judiciário e o legislativo da União, das federações e municípios. As relações políticas das oligarquias 

assenta-se na troca de favores, no poder pessoal e nos privilégios proporcionados pela propriedade da terra. 

Em geral, os ruralistas se organizam nas entidades auto-intituladas liberais e democráticas, mas seu 

liberalismo pretende liberar o poder pessoal e patrimonial sem restrições (MARTINS, 1999, p. 105). 
                                                
47 No governo Sarney (1985-1989), apenas 84.852 famílias foram assentadas diante da meta de 1,4 milhão do I PNRA, da criação do 
MIRAD e da (des)ativação do INCRA. Dos 5,65 milhões de hectares desapropriados em seu governo, apenas 550.221 o foram após a 
aprovação da Constituição de 1988 (SILVA, 2004, p. 177). 
48 Em 1991, haviam 153 parlamentares no Congresso Nacional que eram proprietários rurais, entre os quais os então presidentes da 
UDR e da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (FAESP) (SILVA, 2004, p. 173). Além disso, é preciso lembrar que 
maioria dos presidentes da República tinha fazendas particulares, como os cafeicultores da Velha República, Getúlio Vargas, João 
Goulart, os militares da Ditadura, José Sarney, Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso. 
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TABELA 2 - Parlamentares do Congresso Nacional no Ano de 1988 Segundo a Filiação Partidária 
 Partido Sigla Nº Deputados Nº Senadores Total 

Partido Democrático Trabalhista PDT 45 7 52 
Partido dos Trabalhadores PT 35 1 36 
Partido Socialista Brasileiro PSB 9 1 10 
Partido Comunista do Brasil PC do B 6 - 6 
Partido Comunista Brasileiro PCB 2 - 2 Es

qu
er

da
 

Subtotal 97 9 106 
Partido da Frente Liberal PFL 88 15 103 
Partido Democrático Social PDS 44 3 47 
Partido Trabalhista Brasileiro PTB 34 6 40 
Partido da Renovação Nacional PRN 30 4 34 
Partido Democrático Cristão PDC 21 3 24 
Outros 43 5 48 

D
ire

ita
 

Subtotal 260 36 296 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB 108 26 134 
Partido da Social Democracia Brasileira PSDB 38 10 48 

C
en

tro
 

Subtotal 146 36 182 
Total 503 81 584 
Fonte: SILVA, 2004, pp. 170-171. 

 

Assim, os índices estabelecidos na década de 1970 continuam válidos para o presente, apesar da 

ininterrupta inovação tecnológica e aumento da produtividade da agricultura moderna, elementos presentes nos 

discursos dos ruralistas que pressionam o Estado por maiores recursos e liberdade de ação ao agronegócio. 

A nova legislação também limitou os direitos dos empregados rurais, que até então podiam reivindicar 

judicialmente os benefícios não recebidos após expirar o contrato de trabalho. Mas, em função de emendas 

parlamentares, o desrespeito às normas trabalhistas e de conservação ambiental, como a destinação de área mínima à 

manutenção da vegetação, tornaram-se considerados critérios de desapropriação (SILVA, 2004, pp. 174-176). 

A Constituição de 1988 revelou-se retrógrada em relação ao Estatuto da Terra de 1965. Os ruralistas 

organizados já em 1985 com o início do MST e da Constituinte, mais dispostos a combater a reforma agrária 

do que os movimentos sociais em melhorá-la juridicamente, conseguiram prorrogar e contestar até 1993 a 

regulamentação das desapropriações de terras privadas. Além disso, conquistaram o direito aos proprietários 

rurais de recorrer judicialmente das ações perdidas (FERNANDES, 2007, p. 149). 

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou a constitucionalidade do Decreto-Lei nº 554 

que indenizaria as desapropriações conforme o valor declarado à Receita Federal e ao INCRA, conforme 

pretendiam as organizações populares, que responderam com a intensificação das ocupações de terra em 

1995 (SILVA, 2004, pp. 167-168). 

Além do STF e da Constituição, o Judiciário também tem se mostrado retrógrado ao conceder 

superindenizações aos latifundiários desapropriados49; permitir a regularização de parte das terras públicas 

                                                
49 O MDA registrou os processos judiciais de contestações das indenizações pelos fazendeiros, que questionavam os valores postos 
pelo INCRA. As superindenizações estabelecidas por juízes ou arranjadas com funcionários corruptos somavam mais de R$ 7 bilhões 
em 1999 e poderiam assentar outras 300 mil famílias, como a compra da Fazenda Rio das Cobras pelo INCRA que foi superfaturada. 
O instituto a avaliou em R$ 75 milhões por bens que valiam R$ 11,8 milhões, conforme declaração da empresa. No entanto, o valor a 
pagar no processo é de R$ 178 milhões, conforme decisão judicial (LUPION, 2005, p. 155). Outro exemplo é a negociação com o 
MIRAD evitou o processo de desapropriação da Fazenda Perdido (município de Quedas do Iguaçu) e permitiu aos latifundiários 
resgatar os Cz$ 32.472.000,00 em cinco anos através dos TDA’s, prazo que impossibilitou a desvalorização deste capital numa época 
de inflação elevada. A renda obtida com a desapropriação permitiria aos fazendeiros comprar outro imóvel de maior extensão 
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griladas em troca da formação de assentamentos50; expedir mandatos de reintegração de posse sem vistoria 

dos imóveis e sem se comunicar com os institutos de reforma agrária; ordenar prisões de lideranças por 

serem “invasores profissionais”; legitimar o pagamento das indenizações pelo valor de mercado e não o 

declarado; não processar e julgar os mandantes de assassinatos, torturas, despejos ilegais, formação de 

milícias e outras violências cometidas contra os trabalhadores rurais; expedir mandatos de prisão e despejo 

dos acampados em terras públicas, como as marginais de rodovias; criminalizar e recomendar a 

desmobilização dos movimentos de sem-terra que ocupam propriedades privadas51. O Judiciário ainda não 

tem juízes e promotores especializados em Direito Agrário ou mesmo Varas Agrárias. 

Para FERNANDES (2007, p. 146), as ocupações de terra e desobediência são atitudes históricas do 

campesinato, justamente por depender delas sua recriação. Sem a negação do latifúndio e da renda da terra 

manifestada nas ocupações de fazendas e nas tomadas de posse o campesinato seria uma classe pouco 

populosa, porque somente o capital não permite a reprodução do camponês enquanto ser social. Faz-se preciso 

que os trabalhadores rurais lutem contra sua marginalização. Por esses motivos a ocupação de propriedades 

especulativas tornou-se um dos principais métodos de ressocialização dos camponeses expropriados, uma 

técnica de luta eficaz porque transgride a ordem legal que legitima a concentração da terra. 

Segundo o NERA (2007), ocorreram no Paraná 682 ocupações de terras entre os anos de 1988 e 

2006 (APÊNDICE 1), destacando-se as regiões de Cascavel, Guarapuava e Paranavaí por concentrarem 

respectivamente 73, 77 e 138 ocupações (TABELA 3 e MAPA 1). Apesar de suas colonizações terem 

diferenças e da presença de latifúndios transformados pelo agronegócio em empresas rurais, estes espaços 

caracterizam-se pelo agravamento da concentração fundiária a partir da modernização da agricultura na 

década de 1970, processo que expropriou milhares de colonos e arrendatários. Em sua maioria, as famílias 

sem-terra acampadas no Paraná foram lavradores no Estado durante a colonização que migraram para as 

cidades ou para novas fronteiras colonizadoras no Paraguai ou nos sertões brasileiros. 

 
TABELA 3 - Ocupações de Terra no Paraná de 1988 a 2006 Segundo as Micro-regiões 

Região Ocup. Região Ocup. Região Ocup. Região Ocup. 
Apucarana 2 Faxinal 3 Jaguariaíva 0 Porecatu 12 

Assaí 6 Floraí 2 Lapa 3 Prudentópolis 7 
Astorga 24 Foz do Iguaçu 26 Londrina 37 Rio Negro 0 

Campo Mourão 22 Francisco Beltrão 11 Maringá 1 São Mateus do Sul 0 
Capanema 1 Goioerê 17 Palmas 24 Telêmaco Borba 22 
Cascavel 73 Guarapuava 77 Paranaguá 4 Toledo 3 

Cerro Azul 0 Ibaiti 18 Paranavaí 138 Umuarama 18 
Cianorte 0 Irati 3 Pato Branco 0 União da Vitória 9 

Cornélio Procópio 33 Ivaiporã 27 Pitanga 27 Wenceslau Braz 2 
Curitiba 4 Jacarezinho 12 Ponta Grossa 14 Total 682 

Fonte: NERA (2007). Disponível em www4.fct.unesp.br/nera Acesso em 30 jul. 2007. 
 

                                                                                                                                                            
(ROOS, 2007, p. 38). De fato, a indenização não inviabiliza a multiplicação do latifúndio, apenas causa o incômodo de deslocar a 
renda capitalizada de um imóvel para outro (MARTINS, 2003b). Em função da absolutização da propriedade qualquer 
desapropriação deve pagar a renda da terra. Até que se elimine esse direito moralista, o latifúndio persistirá. É preciso romper a 
soberania do poder pessoal sobre a terra (MARTINS, 2004, p.125). 
50 O governo de São Paulo aprovou há alguns anos uma lei de regularização das posses e dos grilos que dominassem até 5 mil 
hectares. Em 2007 a Assembléia Legislativa daquele Estado enviou um projeto para elevar esse limite, interessada na privatização 
das terras públicas por parte de fazendeiros e no fim dos litígios e ocupações de terra pelos movimentos camponeses. 
51 Como fez o Ministério Público do Rio Grande do Sul em 2008. 
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MAPA 1 - Ocupações de Terra no Paraná de 1988 a 200652 

 
 

A grosso modo, as ocupações do período em foco aglomeram-se na metade ocidental do Paraná, à 

exceção das regiões de Cianorte, Pato Branco (sem registro de ocupações), Toledo, Capanema, Maringá e 

Assaí, onde ocorreram ocupações ocasionais. Essas regiões caracterizam-se pela grande presença de 

agricultores familiares proprietários, o que reduziu a área de terra apropriada por fazendeiros. O mesmo 

pode-se dizer das regiões de Rio Negro, Paranaguá, Curitiba e Prudentópolis (INCRA, 1998). Evitando 

ocupar essas regiões, os movimentos reduzem os riscos de conflitos com os sitiantes locais, amedrontados 

pelas entidades patronais sobre as possibilidades de serem expropriados53. Como a metade oriental do Estado 

(campos gerais, litoral e proximidades da serra do mar) foi ocupada antes de 1850, maioria das posses de 

terra foram legalizadas na época com títulos de propriedade pela Lei de Terras, de modo que se encontram 

mais latifúndios juridicamente irregulares nas regiões coloniais do século XX (MAPA 2), onde ocorreu a 

maior parte das ocupações de terra no período. 

Apesar do Vale do Ribeira se caracterizar pelo predomínio de fazendas de gado improdutivas e pela 

irregularidade dos títulos de propriedade, lá os camponeses tiveram poucas oportunidades de comprar ou de 

se apossar das terras. Não houve um histórico de êxodo rural acentuado na região. Com uma população 

                                                
52 Os dados nos mapas de ocupações de terra foram organizados conforme as micro-regiões do Estado do Paraná delimitadas pelo IBGE. 
O recorte temporal foi escolhido porque é o período de tempo coberto pelos dados do NERA e por ser 1988 o ano de implementação da 
nova Constituição da República Federativa do Brasil, legislação sobre a qual a reforma agrária está fundamentada atualmente. 
53 Não é raro encontrar sitiantes em manifestações ruralistas no Oeste do Paraná que sejam contrários a algumas ações dos 
movimentos sociais, ainda que estes apoiem a execução da reforma agrária. Os colonos do Paraná entendem que as ocupações de 
latifúndios são uma ameaça a todas as propriedades rurais, inclusive os sítios. Os partidos, a mídia e entidades de classe confundem 
os conceitos de latifúndio com o de propriedade para cooptar os colonos. 
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camponesa expropriada pouco expressiva, a região não permitiu a formação de movimentos de sem-terra 

expressivos nem de uma cultura de pertencimento ao lugar, isto é, de uma territorialidade. Além disso, os 

solos degradados pelos cafezais e pastagens fez com que as regiões de Cerro Azul e Jaguariaíva não se 

tornassem espaços interessantes aos movimentos camponeses. Daí a pequena quantidade de ocupações de 

latifúndios no vale. 

 
MAPA 2 – Terras Cadastradas pelo INCRA no Paraná em 200354 

 
Os dados do INCRA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre as terras 

improdutivas no Paraná - organizados por OLIVEIRA (2007a) no MAPA 3 – confirmam a existência de 

latifúndios na maioria dos municípios do Estado. São imóveis rurais com pastagens degradadas, terras sem 

cultivo e baixa produtividade que se concentram no Noroeste do Estado, nos campos naturais, na mata 

atlântica litorânea e sobre a devastada mata de araucárias. Os latifúndios são facilmente identificados nos 

dados do IBGE como estabelecimentos que se dedicam principalmente a engorda de gado de corte e cuja 

maior parte das terras é coberta por pastagens. Estes fazendeiros atendem pela categoria de pecuaristas. 

Percebe-se também que os municípios que têm menor área de terras improdutivas são aqueles que têm 

grande número de colonos e sitiantes. São as famílias de trabalhadores rurais das regiões Sudoeste, Oeste, 

                                                
54 O mapa sinaliza a existência de três situações da regularização fundiária no Paraná. Os municípios com cores amareladas 
caracterizam-se pela existência de posses e, portanto, de terras devolutas em seus territórios. Neles a apropriação das terras não foi 
acompanhada pela titulação das mesmas. Assim, a área cadastrada é menor do que a do município. Os municípios retratados com a cor 
laranja caracterizam-se pela regularidade fundiária, ou seja, a quase totalidade das terras apropriadas são tituladas. Por isso, a área 
cadastrada coincide com a do município. Por sua vez, os municípios pintados com cores avermelhadas são marcados pela grilagem de 
terras e sobreposição de títulos de propriedade. Evidência disto é o fato da área cadastrada ser superior à área territorial do município. 
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Norte, Telêmaco Borba, Wenceslau Braz, Prudentópolis, Campo Mourão, Curitiba e Rio Negro que se 

dedicam à agricultura e fazem o desenvolvimento econômico dessas regiões. 

 

MAPA 3 – Terras Improdutivas no Paraná em 2003 

 
 
Se relacionarmos os MAPAS 1 e 3 veremos que os sindicatos e movimentos sociais preferem ocupar 

os latifúndios dos municípios onde há ou haviam grande quantidade de colonos expropriados. As ocupações 

se espacializam principalmente nos municípios com grande quantidade de terras improdutivas e que estão 

próximos das principais regiões agrícolas do Estado, pois são espaços melhor dotados de infra-estrutura e 

serviços, além de solos de melhor qualidade, o que facilita a ressocialização dos assentados e a viabilidade 

econômica dos assentamentos. 

Observando o GRÁFICO 1 e a TABELA 4, conclui-se que os movimentos sociais do campo 

realizaram em média onze ocupações de terra com 1.606 famílias por ano entre 1988 e 1995, não havendo 

regularidade espacial ou crescimento das lutas dos sem-terra. Na maioria das regiões registraram-se 

ocupações durante um ano ou dois consecutivos. Apenas em Pitanga, Cascavel e Paranavaí houve ocupações 

por três anos seguidos ao longo do período. É possível inferir que a longa permanência de alguns 

acampamentos nos latifúndios tornou inviável novas ocupações em função das poucas famílias mobilizadas. 

É provável também que a manutenção dos acampamentos nas margens de rodovias e a imediata desocupação 

dos latifúndios pela polícia ou jagunços - seguida da organização ruralista - impediu novas ocupações. Como 

alternativa, os movimentos de sem-terra deslocaram-se para regiões do Estado cuja organização patronal 

fosse inexistente e onde houvesse fazendas com títulos irregulares, como o Noroeste. 



 

 

37

37

GRÁFICO 1 - Famílias em Ocupações de Terras Privadas no Paraná de 1988 a 2006 
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TABELA 4 - Famílias em Ocupações de Terras Privadas no Paraná de 1988 a 2006 

Ano Famílias Ocupações Ano Famílias Ocupações Ano Famílias Ocupações 
1988 2.533 9 1995 1.262 13 2002 676 7 
1989 1.647 10 1996 8.754 47 2003 13.984 77 
1990 240 7 1997 4.087 64 2004 9.464 71 
1991 2.383 20 1998 7.323 89 2005 5.881 46 
1992 1.055 9 1999 10.761 125 2006 4.340 42 
1993 680 6 2000 3.840 23 
1994 3045 10 2001 202 7 

Total 82.157(1) 682(2) 

Fonte: NERA (2007). Disponível em www4.fct.unesp.br/nera Acesso em 30 jul. 2007. 
Notas: 
(1) Nem todos os dados informam o número de participantes das ocupações de terras privadas. Os dados do DATALUTA não 
são completos, dada a dificuldade de consultar todos os jornais em circulação e da possibilidade dos mesmos não noticiarem 
todas as ocupações ocorridas. Portanto, os dados estão subestimados, embora uma mesma família possa participar de mais de 
uma ocupação, já que ocupar não é garantia de ser assentado. 
(2) Observe que a quantidade de ocupações não corresponde necessariamente a diferentes latifúndios, pois uma mesma propriedade 
rural pode ser (des)ocupada mais de uma vez, o que demonstra a persistência dos trabalhadores rurais pela desapropriação e pelo seu 
assentamento. Portanto, o NERA (2007) registrou 682 ocupações em 463 imóveis, dos quais cinco eram unidades de conservação 
ambiental, três assentamentos, cinco estações experimentais de empresas e dois territórios indígenas. 

 
A valorização dos preços da terra fomentada pela inflação crescente, o fracasso do I PNRA, os 

governos de partidos contrários à reforma agrária e os entraves jurídicos da nova legislação – parcialmente 

resolvidos com a Lei Agrária de 1993 – também foram fatores para a pequena quantidade de ocupações nos 

governo Sarney, Collor e Itamar, já que dificultavam a desapropriação das terras pelo Estado e o 

assentamento das famílias, o que desmobilizava os acampados. 

Após 1995 intensificou-se as ocupações de fazendas por todo o Estado até o ano de 1999 em resposta 

a aceleração do assentamento de famílias acampadas pelo governo FHC, que apostou no atendimento 

imediato dos trabalhadores mobilizados para encerrar os conflitos agrários e estancar a base social dos 

movimentos de sem-terra. No entanto, o assentamento dessas famílias estimulou a inserção de outras na luta 

pela terra diante da expectativa de obterem um lote e de voltarem a ser agricultores55. 

 A partir do ano 2000 o governo FHC voltou-se para a redução das desapropriações, para o 

financiamento de compra privada de lotes e para a deslegitimação das ocupações de terra, criminalizadas por 

legislação provisória. Até o ano de 2002 as quantidades de ocupações e de famílias retrocederam ao que eram 

                                                
55 As pessoas percebem a aceleração da criação de assentamentos pelo tempo de espera dos acampados e pela quantidade de notícias 
disseminadas na mídia e nas redes de amizade e parentesco. 
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antes da regulamentação das desapropriações de terra, pois as ocupações apenas dificultariam a realização de 

assentamentos. Assim, os movimentos voltaram-se para os acampamentos montados às margens de rodovias e 

de latifúndios, não desrespeitando a nova legislação e dando continuidade à luta pela terra56. 

 O ano de 2003 demarca uma exceção a essa tendência, porque é o momento em que os partidos 

populares de esquerda assumem a presidência da República e alguns governos estaduais, fato histórico que 

elevou as expectativas dos trabalhadores e da classe média para com as questões sociais do país. Os 

movimentos sociais do campo esperavam que os novos e populares governantes acelerassem e 

aperfeiçoassem a reforma agrária, especialmente quando da formulação do II PNRA. A reversão das leis de 

repressão às ocupações de terra e dos processos criminais contra lideranças em prol dos movimentos também 

era esperada, o que não se confirmou. 

O ritmo de implementação de assentamentos foi reduzido, as metas do II PNRA não foram cumpridas, 

as estatísticas oficiais da reforma agrária continuaram a ser falsificadas, os parlamentos estaduais e nacional 

continuam com grande número de representantes ruralistas, as desapropriações indenizatórias e financiamentos 

de compra privada da terra continuaram. Apenas a repressão policial foi reduzida sobre os movimentos que 

estabeleceram alianças ou acordos com autoridades públicas57, compensada pela violência particular de 

fazendeiros e entidades ruralistas. Há um acordo informal dos partidos, governos e movimentos sociais que 

troca apoio político pela redução dos protestos e da repressão. A relativa participação dos movimentos nos 

governos de esquerda reduziu a quantidade de ações, como evidencia a redução das ocupações desde 2004. As 

lutas ficaram conjulturamente condicionadas aos acordos políticos firmados com os governos. 

 Analisando os dados do MAPA 4, conclui-se que no ano de 1988 destacam-se as regiões de Cornélio 

Procópio e Londrina a luta pela terra no Paraná, seguidas de Paranavaí, Prudentópolis, União da Vitória, 

Goioerê e Campo Mourão com uma ocupação cada, ao passo que para o ano de 1989 destacam-se Paranavaí, 

Londrina e Cascavel, ocorrendo uma ocupação em Guarapuava, Palmas, Telêmaco Borba e Ponta Grossa. 

Em 1990, tão somente Telêmaco Borba, Guarapuava e Palmas testemunharam ocupações no Paraná. Ocorreu 

o mesmo para as regiões de Cascavel, sul e nordeste do Estado em 1991 e 1992. Em 1993 ocorreram apenas 

6 ocupações em Ibaiti, Cascavel, Pitanga e Paranavaí (MAPA 5), menor registro do período em análise. O 

Oeste e a metade oriental do Estado não abrigaram ocupações em 1994, que se deslocaram para as regiões 

Norte, União da Vitória e Pitanga, enquanto em 1995 há maior distribuição das ocupações, com destaque 

para o MST em Paranavaí e Ibaiti. 

Segundo ALENTEJANO (2007, p. 107), em 1989 aumentam as ocupações de terra no país (de 67 

para 90 no período) e os embates entre o MST e a UDR, que pressionavam o Congresso Nacional pela 

aprovação de emendas à Constituição e que apoiavam candidatos adversários nas eleições nacionais. A 

legislação aprovada e as decisões judiciais dificultaram ainda mais a criação de assentamentos rurais, o que 

desestimulou a mobilização das famílias sem-terra, refletindo na redução do número de ocupações até 1995. 

                                                
56 Essa nova estratégia de luta exige a observação do leitor sobre os dados do DATALUTA aqui empregados, que computam apenas 
as ocupações terras privadas e não os acampamentos em terras públicas. De fato, os dados não refletem bem a luta pela terra no 
Paraná por discriminarem estes acampamentos. A maior distorção dos dados encontra-se no período posterior ao ano 2000, quando as 
ocupações são menos empregadas e os acampamentos ganham maior importância. 
57 Esses acordos são fatos públicos e notórios no Paraná no atual mandato do governador Requião e do presidente Lula, o que tem 
fomentado a indignação dos ruralistas de todo país. 
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MAPA 4 – Ocupações de Terra no Paraná em 1988 

 
 

MAPA 5 – Ocupações de Terra no Paraná em 1993 
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O governo Fernando Collor de Mello (1990-1992) colonizou terras públicas, promoveu o 

financiamento de arrendamentos de terras privadas, processou lideranças do MST, agrediu acampados quando 

das reintegrações de posse, não viabilizou desapropriações e assentamentos, apesar de prometer em campanha 

eleitoral o assentamento de 500 mil famílias e da existência de terras cultivadas com plantas ilícitas (SILVA, 

2004, p. 181). Nesta época, a perspectiva de ser assentado foi reduzida para os acampados, o que desmobilizou 

o MST. Então, o movimento voltou-se mais para os assentamentos, viabilizando suas economias e estimulando 

a formação de grupos de discussão, associações, comissões setoriais e cooperativas. 

Durante o governo Collor os movimentos sociais sofreram com a repressão policial nas reintegrações 

de posse, com prisões de lideranças e com a precarização do INCRA. Impedido de extingui-lo e pressionado 

a criar outros órgãos públicos voltados à reforma agrária, o Estado brasileiro planejou desqualificar e tornar 

inoperante o instituto através do seu isolamento político, do corte de recursos e da contenção do quadro de 

funcionários (GRZYBOWSKI, 1991, p. 84). 

Apenas com a cassação do mandato de Collor é que o Congresso Nacional regulamentou a Lei nº 

8.629/93 sobre a Reforma Agrária, que possibilitava legalmente a desapropriação de terras improdutivas por 

interesse social. Tendo maiores esperanças de serem assentados, mais famílias sem-terra integraram-se aos 

movimentos, mas a formação de ocupações e de assentamentos se manteve constante até 1995, quando 

assume o governo FHC. 

Seu sucessor, Itamar Franco (1992-1994), planejou um programa emergencial para assentar 80 mil 

famílias. Cerca de 28,75 % da meta foi realizada. Os movimentos sociais puderam negociar com seu governo 

e propor políticas de crédito e infra-estrutura para os assentamentos, demanda mais simpática à opinião 

pública do que as lutas por terra. Durante seu mandato, o congresso nacional aprovou a Lei nº 3.602/93 que 

define os Graus de Utilização de Terras (GUT) como índices de uso do INCRA nos processos de 

desapropriação. Segundo PACHECO (2004, p. 206), o GUT privilegia a desapropriação dos latifúndios que 

possuem menor percentagem de área em uso, de modo a permitir aos proprietários rurais suspender os 

processos judiciais no caso de provarem a existência de outras propriedades que possuem GUT inferior às 

suas. Porém, o artigo que tratava da expropriação sumária das propriedades onde houvesse emprego de 

trabalho escravo foi vetado pelo presidente. 

O Pontal do Paranapanema e o Noroeste do Paraná tornaram-se regiões estratégicas para o MST a 

partir de 1994, por serem espaços repartidos, sobretudo, por fazendas de gado improdutivas e com 

documentação irregular, o que dificulta aos proprietários obter as reintegrações de posse e facilita as 

desapropriações. Por sua vez, os fazendeiros passaram a recorrer aos governos estaduais e municipais para 

impedir a ocupação de suas propriedades, pois os governadores e prefeitos têm autoridade direta e relações 

mais pessoais para com os comandantes policiais. Dessa época, destaca-se a violência das desocupações 

realizadas por policiais que crescia proporcionalmente à multiplicação de ocupações de fazendas e órgãos 

públicos até 1999. Neste período, os massacres de sem-terras acampados nos municípios de Corumbiara/RO 

em 1995 e de Eldorado dos Carajás/PA em 1996 marcaram a história agrária nacional e repercutiram na 

sociedade civil, que repudiou as chacinas e apoiou (temporariamente) a reforma agrária. 
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O ano de 1996 marca a ascensão dos movimentos de sem-terra e das ocupações de terra até 1999. 

Nesta época, a classe trabalhadora nacional sofria com a massificação do desemprego e da hipoteca das 

terras dos agricultores endividados. Por isso, os movimentos conseguiram atrair mais famílias, que 

preferiram a luta pela terra às cidades. A expansão do agronegócio, a crescente substituição de empregos 

temporários por máquinas agrícolas e a crise econômica das empresas urbanas impossibilitaram a 

assimilação dos camponeses nas cidades. 

Os movimentos sociais fortaleceram-se e mobilizaram milhares de famílias pela reforma agrária, o 

que pressionou o Estado brasileiro negociar, a desapropriar a maior extensão de terra e a assentar a maior 

quantidade de famílias sem-terra da história nacional. A conquista de assentamentos rurais ampliou as 

expectativas dos trabalhadores rurais acampados e desempregados, que se sentiram motivados a enfrentar as 

dificuldades dos acampamentos para voltar ao campo. 

Assim, como no restante do país, a luta pela terra no Paraná intensificou-se a partir do ano de 1996, 

sendo caracterizada pela crescente quantidade de ocupações de latifúndios até 1999. As regiões de 

colonização recente (vales dos rios Iguaçu, Piquiri, Ivaí e Tibagi) destacam-se pelo número de conflitos, 

exceto as regiões de Toledo, Pato Branco, Capanema, Cianorte, Maringá, Floraí e Faxinal, onde existem 

poucas fazendas e há muitos sítios pertencentes aos camponeses (INCRA, 1998). 

Em 1996 as ocupações de terra ocorreram principalmente nos arredores de Paranavaí e Londrina, em 

menor grau nas regiões de Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava e Pitanga (MAPA 6). Os municípios 

centrais e do norte do Paraná tiveram a maioria das ocupações de terra no ano de 1997, momento que marca 

o retorno dos movimentos de sem-terra na região de Foz do Iguaçu após a incorporação do MASTRO no 

MST. Em 1998 e 1999 formaram-se vários pólos de luta no Paraná (MAPA 7). A intenção dos movimentos 

sociais era realizar ações massivas para obter o máximo de assentamentos58. 

O governo FHC (1995-2002) afirma ter assentado 635 mil famílias59, criou os ministérios 

Extraordinário de Políticas Fundiárias60 (MEPF) e do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 1995, a Medida Provisória nº 2.183-56 

de 24 de agosto de 2001 (que proíbe a desapropriação e fiscalização de terras ocupadas e estabelece novas 

regras de vistoria), a Lei do Rito Sumário de 1996 (que acelera a desapropriação e a emissão de posse), o 

cadastramento de 839.715 famílias interessadas em obter terra através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT), a Ouvidoria Agrária Nacional (OAN, que media os conflitos agrários e disputas judiciais), 

o Programa de Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural e o Banco da Terra61 em 1998. 

 

                                                
58 Como a ocupação da Fazenda Giacomet (83.000 hectares) por 12.000 acampados do MST em 1996, dos quais 900 famílias foram 
assentadas em 17.000 hectares do município de Rio Bonito do Iguaçu. 
59 FERNANDES (2007, p. 157) contesta estes números, pois denuncia que “... o Ministério do Desenvolvimento Agrário ‘clonou’ 
assentamentos criados em governos anteriores ou por governos estaduais e os registrou como assentamentos feitos no segundo 
mandato de FHC (...) de modo que em 2003 nem o Incra conseguia afirmar quantos assentamentos foram implantados de fato”. 
60 Criado em 1996, logo após os massacres de Corumbiara/RO e Eldorado dos Carajás/PA. O governo federal tornou público sua posição 
quanto à reforma agrária ao criar um ministério extraordinário, um órgão temporário formado para conter as lutas dos movimentos – 
considerados representantes da desordem pela Direita - e tratar de questões que não haveriam de ser estruturais, como a posse da terra. 
61 Fazendeiros interessados em vender suas propriedades se cadastravam no Banco da Terra e este o loteava. Pelo Banco da Terra o 
proprietário recebe à vista seu capital, o disponibilizando imediatamente para outros investimentos, o que não ocorre com os TDA’s e reduz 
a valorização deste capital. A proposta de realizar a reforma agrária através da comercialização da terra tem como objetivo conservar os 
mecanismos de controle sobre o solo e perpetuar o tributo da renda. 
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MAPA 6 – Ocupações de Terra no Paraná em 1996 

 
 

MAPA 7 – Ocupações de Terra no Paraná em 1999 
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De 1994 a 1998, o Estado realizou a maior quantidade de desapropriações e assentamentos da 

história brasileira, isto porque acreditava que haviam poucas famílias sem-terra e latifúndios no país, de 

modo que bastava assentar os acampados para extinguir os conflitos agrários (FERNANDES, 2007, p. 156). 

Porém, a partir de 1998, quando se registrou inúmeras ocupações e acampamentos, o governo federal 

redirecionou seus esforços para a repressão e indiciamento das ações dos movimentos sociais. Os 

financiamentos do Banco da Terra foram priorizados em detrimento dos assentamentos rurais62, ao passo que 

transferências de recursos de convênios sobre educação, crédito agrícola e assistência técnica para os 

assentados foram cancelados, prejudicando-os com a ausência de serviços e estrutura mínima nos 

assentamentos, impactando o bem-estar das famílias, a produção agrícola e sua comercialização. 

A partir de 1999 o PRONAF substituiu o Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária 

(PROCERA) quanto ao financiamento agrícola dos assentados, quando o governo federal acabou com esse 

crédito para fragilizar os movimentos de sem-terra que haviam realizado o maior número de ocupações de 

latifúndios da história brasileira. Até a implantação do PROCERA e do PRONAF do governo federal, os 

assentados iniciavam os trabalhos nos lotes sem dinheiro para adquirir ferramentas, sementes, insumos ou 

animais, o que obrigava as famílias a endividar-se ou trabalhar temporariamente como empregados. A única ajuda 

governamental provinha do INCRA que fornecia uma cesta básica mensal (BRENNEISEN, 2002, p. 188). 

Devido à expropriação original dos sem-terra e a longa espera pela posse da terra, as famílias 

assentadas têm de recomeçar o trabalho agrícola praticamente sem patrimônio a penhorar ou alimentos para 

sobreviver. Por isso, os acampados e assentados perceberam a necessidade de reivindicar o fornecimento de 

cestas-básicas durante os primeiros tempos e o financiamento do plantio, da aquisição de máquinas e 

instrumentos, da construção de moradias e benfeitorias (FABRINI, 2001, pp. 100-101). 

O governo FHC combateu as lutas dos movimentos sociais com maior violência nos anos de 2000 a 

2002, quando houve prisões de lideranças e proibiu-se por lei o assentamento das famílias que ocupassem 

terras ou órgãos públicos e a vistoria de propriedades ocupadas por dois a quatro anos, através de Medida 

Provisória ainda em vigor, o que enfraqueceu esse método de luta. Impossibilitando o assentamento dos 

acampados que infringissem esta lei, a ocupação de latifúndios perde seu poder de pressão em virtude da 

reforma agrária ser uma política de competência exclusiva do Estado, o que torna as famílias sem-terra 

dependentes da burocracia e da legalidade para obterem a terra, pois o assentamento e a emissão do título de 

propriedade são processos legais passíveis de serem barrados judicialmente. 

Todavia, a criminalização das ocupações de terra foi contornada pela disseminação espacial dos 

acampamentos de beira de estradas e cercas, que também denunciam à sociedade os latifúndios passíveis de 

desapropriação. Apesar de revelarem-se eficazes, estes acampamentos não foram uma criação recente, já que 

houveram ações desta natureza antes da fundação do MST63. 

                                                
62 A preferência das autoridades por assentamentos do Banco da Terra se deve à possibilidade deles controlarem a reforma agrária, os 
trabalhadores rurais e sua rebeldia. O direito de uso da terra improdutiva torna-se um privilégio proporcionado pelas autoridades 
quando estas têm o poder de escolher, acelerar e priorizar o atendimento de certas famílias assentadas, esperando com isso a gratidão 
delas e a retribuição do favor. A reforma agrária tradicional promovida pelo governo federal dificulta o estabelecimento do 
clientelismo e do paternalismo. 
63 Realizados pelo Movimento dos Agricultores Sem-Terra (MASTER) em 1962 no município de Encruzilhada do Sul/RS e em 1979 
na Encruzilhada Natalino/RS por arrendatários expulsos das terras indígenas Kaigang de Nonaí (ALENTEJANO, 2007, p. 110). 
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No Estado do Paraná, as políticas do governo federal de combate aos movimentos sociais foram 

adotadas e executadas pelo governo Jaime Lerner (1994-2002), reeleito no mesmo período que FHC. Então 

filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e depois ao Partido da Frente Liberal (PFL, hoje 

Democratas), aliado do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o governador representava 

latifundiários, comerciantes exportadores, transnacionais, banqueiros e empresários do agronegócio, enfim, a 

vanguarda do projeto neoliberal. Em parceria com seus aliados das Secretarias Estaduais e da ALP, seu 

governo suspendeu convênios e financiamentos, impediu a realização de manifestações nas grandes cidades 

do Estado, interviu em decisões e desapropriações do INCRA, ordenou a polícia militar a cumprir 

imediatamente os mandatos de reintegração de posse. 

Os movimentos sociais defensores do socialismo ou das reformas propostas pelo 

desenvolvimentismo nacional foram combatidos pelo governo estadual através da polícia militar e das 

entidades ruralistas e patronais. Quando os mandatos judiciais de reintegrações de posse não eram expedidos 

ou cumpridos pela polícia militar paranaense com a violência de costume, os proprietários rurais, os 

Sindicatos Rurais Patronais (SRP´s), a UDR e as Sociedades Rurais Regionais encarregavam-se de expulsar 

os acampados das fazendas. Também a FAEP, a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná 

(OCEPAR), associações empresariais municipais e Câmara Municipal de Vereadores acompanham protestos 

dos ruralistas e assinam manifestos entregues às autoridades públicas. 

Para conter os movimentos de sem-terra no Paraná, o governo Jaime Lerner criou o programa “Vilas 

Rurais” em 1995. Conforme a propaganda governamental, o projeto pretendia melhorar a vida do 

trabalhador rural assalariado, atender seu desejo por terra própria e realizar uma reforma agrária barata e 

eficiente, adequada ao novo meio rural, mais urbanizado e menos dependente da agricultura64. Apresentada 

como forma de inclusão dos pobres à sociedade, esta política pretendia incutir a racionalidade de proprietário 

no assentado, garantir a alimentação mínima destas famílias, dificultar a sua participação nos movimentos de 

sem-terra, desconcentrar a população das cidades, reduzir o déficit habitacional, reduzir os custos com a 

compra do terreno para a construção das casas e fornecer mão-de-obra diária aos agropecuaristas e 

empresários urbanos locais (PONTE & FERNANDES, 2002, pp. 114-115). 

Criadas em uma época marcada pelo crescente desemprego no campo, por crises de preços agrícolas 

e mecanização das lavouras, as vilas rurais foram pensadas pelo governo estadual como forma de 

sobrevivência dos trabalhadores bóias-frias e como política de controle social. Arrendatários e posseiros não 

eram aceitos pelo programa em virtude de trabalharem em terra alheia, o que lhes garantia melhores 

condições de sobrevivência em relação aos assalariados rurais65, grupo social mais visado pelos movimentos 

de sem-terra. 

                                                
64 Como urbanista, o governo Lerner entendia que as vilas rurais aceleravam a urbanização do campo, isto é, forneciam serviços e 
infra-estrutura ao espaço rural até então acessíveis apenas à parte da população das cidades. Por presumir um atraso inerente do meio 
rural, o governo afirmava ser a questão agrária um problema a ser resolvido quando o campo se urbanizar. Este espaço se 
modernizaria ao ocorrer nele atividades urbanas (não agrícolas), como turismo, beneficiamento industrial, produções intensivas. É 
certo que há momentos ou épocas em que as territorialidades urbana e rural se expandem para além das cidades e do campo por meio 
das relações sociais e do movimento de pessoas, mas a idéia do urbano ser o que não é agrícola e da agricultura definir o rural 
representa a negação da questão agrária a partir da valorização do espaço urbano enquanto centro geográfico e referência de 
sociabilidade (PONTE & FERNANDES, 2002, p. 117-119). 
65 Para viabilizar o programa das vilas rurais, o governo estadual comprava terras dos proprietários interessados próximas das cidades 
e financiava a compra dos lotes apenas para os trabalhadores que fossem assalariados temporários na agropecuária. Até seu término 
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A conseqüência destas políticas públicas foi a desmobilização de milhares de trabalhadores até 2002, 

que procuraram formas temporárias de sobrevivência enquanto não tinham perspectiva de obterem terra. 

Portanto, um ano após terem realizado a maior quantidade de ocupações de latifúndios, os movimentos 

sociais do campo rapidamente foram combatidos, forçando-os a deslocar os acampamentos de dentro das 

fazendas para as margens das rodovias, evitando as ações de despejo e a violência policial. De 125 

ocupações ocorridas em 1999 no Paraná, rapidamente diminuíram para 23 no ano 2000, 7 em 2001 e 7 em 

2002 (MAPA 8). A quantidade de famílias envolvidas neste período no Estado reduziu de 10.761 para 3.840, 

202 e 676, respectivamente. O mesmo se deu com as regiões envolvidas. No ano 2000 destacam-se 

Paranavaí e Campo Mourão, enquanto nos dois anos seguintes ocorreram ocupações tão somente em 

Paranavaí, Ivaiporã, Toledo, Guarapuava, Lapa, Floraí, Cascavel. 

 
MAPA 8 – Ocupações de Terra no Paraná em 2002 

 
 
Com a eleição de Lula (PT) e Roberto Requião Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 

para os cargos de presidente da República e governador do Paraná a conjuntura política dos movimentos sociais 

ao final de 2002 se inverte, em conseqüência da esperança de resolução dos problemas sociais e econômicos dos 

trabalhadores, que se sentiam representados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e identificados com seus 

candidatos. A expectativa de anulação das políticas provisórias direcionadas aos movimentos sociais e de 

                                                                                                                                                            
em 2002, o programa havia criado 423 vilas rurais em 265 municípios do Paraná e assentado 15.652 famílias que compraram os lotes 
de 0,5 hectare. 
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realização do II PNRA66 permitiu aos movimentos de sem-terra direcionarem seus esforços para a entrada de 

novas famílias nos acampamentos e para as ocupações de latifúndios (CAVALCANTE et al., 2004, pp. 12-16). 

No primeiro ano do governo Lula a influência dos movimentos sociais e sindicais sobre o PT e o 

MDA permitiu que eles indicassem secretários e diretores de instituições públicas, como o presidente do 

INCRA. Os ruralistas também garantiram a continuidade das políticas de desenvolvimento rural e de seus 

representantes no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O governo Lula foi 

marcado pela elaboração do II PNRA em 2003, maior oferta de crédito aos assentados, retomada de 

convênios sobre educação e assistência técnica, ampliação de programas assistenciais e pela maior 

mobilidade dos movimentos sociais, reflexo da expectativa da população brasileira sobre as prováveis 

mudanças benéficas do novo governo. 

A expectativa originada sobre o mandato do PT para o governo federal em 2003 reanimou os 

camponeses sem-terra, que confiaram nas promessas e na simpatia do sindicalista Lula para com os 

movimentos sociais. Estes apostaram na ocupação de prédios públicos e de fazendas como forma de 

pressionar o assentamento das famílias acampadas, acreditando que não haveria repressão e que as medidas 

criminais sobre os movimentos seriam extintas. Como resultado, as ocupações de terra cresceram em 2003 

(MAPA 9), mas recuam deste então, pois o INCRA efetuou parte dos assentamentos prometidos, priorizou 

os já assentados, restringiu o orçamento, retardou a aplicação do II PNRA, enquanto o MDA tem manipulado 

os dados de seus relatórios e confundido conceitos para aumentar o cumprimento das metas do II PNRA67. 

A frustração sobre a lentidão e precariedade da reforma agrária, o descumprimento das metas do II 

PNRA, a manutenção da legislação criminalizadora das ocupações de terra, a redução de famílias 

mobilizadas nos acampamentos e a expansão da agropecuária empresarial fez com que os movimentos 

redirecionassem suas críticas e práticas para o combate ao agronegócio globalizado. Daí a redução da 

quantidade de ocupações em 2004 e sua concentração nas regiões tradicionais de luta, como Cascavel, 

Guarapuava, Cornélio Procópio e Paranavaí. Em 2005 metade dos acampamentos desmobilizam-se ou foram 

deslocados do interior dos latifúndios para as rodovias. A quantidade de famílias participantes em ocupações 

reduziu-se proporcionalmente mais em função dessa desmobilização. Nenhuma das regiões paranaenses 

registrou mais de cinco ocupações neste ano, enquanto sobressaem-se as regiões de Paranavaí, Centro-Oeste 

e Norte Pioneiro em relação às ocupações de terra no ano de 2006 (MAPA 10). 
                                                
66 Segundo o II PNRA, os dados do cadastro de imóveis do INCRA indicavam a existência de 180 milhões de hectares suscetíveis à 
desapropriação e 130 milhões de terras públicas. Havia no Brasil, aproximadamente, 1 milhão de famílias candidatas a viver nos 
assentamentos. Destas, 171.288 estavam acampadas e 839.715 estavam cadastradas nos correios. A meta do II PNRA não foi aceita 
pelo MDA, que reformulou o planejamento da seguinte forma: 30 mil novas famílias assentadas em 2003, 115 mil em 2004, 115 mil 
em 2005, 140 mil em 2006, 150 mil em 2007, 130 mil através do crédito fundiário, totalizando 680 mil famílias a serem atendidas 
(LUPION, 2005, p. 73). Os movimentos sociais não tiveram força para evitar a alteração II PNRA (que não mapeou as terras a serem 
desapropriadas e os novos assentamentos) e ainda não o têm para obrigar o Estado a cumprir os objetivos já limitados. A reforma 
agrária do novo governo é entendida como política de desenvolvimento territorial, isto é, como fator de fortalecimento do capitalismo 
(FERNANDES, 2007, p. 162). 
67 As estatísticas do MDA sobre o II PNRA somam a regularização de assentamentos de governos anteriores e são apresentados como 
novos, como política de desconcentração fundiária, mas representam sobretudo assentamentos já existentes, posses regularizadas ou 
efetivados em terras públicas, mas não novos latifúndios desapropriados (FERNANDES, 2007, p. 165). Os governos Lula e FHC 
somaram os dados sobre os novos assentamentos (oriundos da desapropriação, da compra ou da retomada de terras públicas griladas) 
com os referentes à regularização fundiária (reconhecimento de posse e territórios tradicionais), à reordenação fundiária (substituição ou 
reconhecimento de famílias em assentamentos já existentes) e aos reassentamentos de atingidos por barragens. OLIVEIRA (2007, pp. 
167-176) conclui que até 2007 as metas do II PNRA não foram cumpridas, pois se assentou apenas 14.327 famílias em 2003, 26.130 em 
2004, 45.509 em 2005 e 45.779 em 2006, o que totaliza 131.745 novas famílias assentadas e somente 32,9% do previsto. Apenas 
249.674 famílias foram beneficiadas pela regularização fundiária diante da meta de 500 mil. 
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MAPA 9 – Ocupações de Terra no Paraná em 2003 

 
 

MAPA 10 - Ocupações de Terra no Paraná em 2006 
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No Paraná, a criação de assentamentos tem correspondido às regiões que concentram a maior 

quantidade de ocupações de terra. Em escala nacional, as ocupações e acampamentos, ocorridos desde a 

década de 1990, concentraram-se no vale do rio Paraná e no agreste nordestino, ao passo que os 

assentamentos e desapropriações foram espacializados, principalmente, na planície costeira nordestina e na 

fronteira de expansão agrária da Amazônia, onde ocorre a apropriação das terras públicas por fazendeiros e 

colonizadoras (MAPA 11). Para ALENTEJANO (2007, p. 113), a reforma agrária no Brasil tem sido 

realizada preferencialmente na fronteira amazônica porque lá há mais terras públicas e seu preço é menor, o 

que onera menos o Estado, como este também evita disputar a posse da terra com setores do agronegócio das 

regiões de colonização consolidada. Por isso, a reforma agrária efetuada no Brasil não é capaz de 

desconcentrar a posse da terra, pois o ritmo de sua apropriação é maior que sua distribuição68. 

 
MAPA 11 – Assentamentos Rurais no Brasil de 1969 a 2006 

 
 

                                                
68 Desapropriou-se 25 milhões de hectares para a reforma agrária entre 1992 e 2003, enquanto incorporaram-se ao campo 89 milhões 
de hectares pela devastação florestal e expansão das fazendas (FERNANDES, 2007, p. 164). 
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1.6  Violência no Campo Paranaense 

 

A retomada das ocupações e manifestações dos movimentos sociais do campo em 2003 foi 

acompanhada por protestos parlamentares, campanhas publicitárias, cavalgadas e tratoraços das entidades 

patronais, além do aumento dos casos de violência e da anulação judicial daquela que seria a primeira 

desapropriação do governo Lula (FERNANDES, 2007, p. 162). 

BAGLI & FERNANDES (2002, pp. 2-9) estudaram a violência contra os movimentos de luta pela 

terra na região de Paranavaí por concentrar geograficamente os conflitos agrários (TABELA 5) e as 

ocupações de latifúndios no Paraná nos anos de 1996 a 2001. Londrina, Tamarana e Campo Mourão 

destacaram-se por esse motivo nos anos de 1996 e 2000, mas não acompanharam a escala dos conflitos em 

Querência do Norte nos períodos seguintes. 

 
TABELA 5 – Violências Cometidas no Campo Paranaense entre 1996 e 2001 

Vítimas de Ameaça de Vítimas de Destruição de Ano Conflitos Famílias 
Expulsas(2) 

Vítimas de 
Despejo(3) Despejo Expulsão Barracos Roças Pertences 

1996 46 170 436 4.572 324 0 20 0 
1997 72 30 125 3.374 127 0 44 109 
1998 80 250 986 1.694 92 460 22 535 
1999 98 146 1.364 865 174 495 249 409 
2000 33 96 1.848 900 600 316 36 100 
2001 4 2 44 0 0 0 0 0 
Total(1) 333 694 4.803 11.405 1.317 1.271 372 1.153 

Ano Assassinatos Tentativas de 
Assassinato 

Ameaçados 
de Morte 

Torturados Agredidos Presos Vítimas de 
Lesões 

1996 0 7 6 0 0 6 9 
1997 4 3 3 0 2 24 6 
1998 8 14 11 0 44 85 37 
1999 2 2 11 3 8 124 26 
2000 2 0 7 1 13 147 136 
2001 0 0 1 0 0 9 0 
Total 16 26 39 4 67 395 214 

Fonte: BAGLI & FERNANDES, 2002, p. 4; CPT, 2007. 
Notas: 
(1) As vítimas das violências não representam necessariamente pessoas diferentes porque um mesmo sujeito pode ser violentado de 
diferentes formas. 
(2) Expulsão é a ação de retirada dos acampados ou posseiros por iniciativa privada e de forma ilegal. 
(3) Despejo é a retirada dos ocupantes pelas forças governamentais e por ordem judicial. 
 

Para os autores, a repressão policial e ruralista sobre as manifestações e acampamentos dos 

movimentos de sem-terra é proporcional ao volume de ocupações de latifúndios69. Por terem interesses opostos, 

trabalhadores rurais e fazendeiros confrontam-se pela posse do solo quando o Estado demora ou se nega a 

intervir no conflito, ainda que não tenha se esgotado o duelo político-ideológico em cada localidade. Os 

discursos, manifestos, negociações, entrevistas e ações judiciais de ambas as partes se dão durante e após os 

conflitos. A resistência dos acampados é desafiada diretamente pelos ruralistas através de ações (i)legais de 

despejo e prisão, ameaças de expulsão e morte, tentativas de assassinato, destruição de acampamentos, torturas 

e agressões. Como o embate político destes grupos sociais espacializou-se há tempos em algumas regiões, os 

                                                
69 Nas regiões onde os sem-terra e comunidades tradicionais tentam resgatar a terra, a violência é maior sobre os trabalhadores 
organizados. Nos espaços onde os camponeses e indígenas são ameaçados de expulsão, como na fronteria agropecuária, a violência tende 
a ser maior sobre os trabalhadores desorganizados, bem como sobre sindicalistas, assessores e religiosos que apoiam os movimentos. 
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conflitos se tornaram cotidiano nos arredores de Cascavel, Querência do Norte, Ibaiti, Guarapuava, Palmas, 

Curitiba, Ortigueira e Palmas (MAPA 12), onde muitas ocupações foram confrontadas imediatamente. 

 
MAPA 12 – Violência no Campo Paranaense de 1980 a 1999 

 
 
O MST conseguiu organizar ocupações na região Centro-Sul entre os anos 1988 a 1991, mas a 

violência dos fazendeiros e da polícia militar fez os sem-terra temerem a região até pelo menos 1995 

(BONIN & FERREIRA & GERMER, 1991, p. 130) (vide APÊNDICE 1). O mesmo se deu com a região de 

Paranavaí na década de 1990. Recentemente, o movimento também temeu a violência dos ruralistas de 

Cascavel – organizados nos SPR’s e na Sociedade Rural do Oeste do Paraná70 (SRO) - e, por isso, tem 

reduzido as ocupações e manifestações na região desde 2007. Além do temor, devemos considerar a menor 

capacidade de mobilização dos movimentos no início da década de 1990 e no momento atual, em razão da 

legislação criminalizadora e da lentidão na execução da reforma agrária. 

                                                
70 O discurso da SRO do Paraná visa desmoralizar a aliança política estabelecida em 2003 entre os governos estadual e federal e os 
movimentos sociais. Para o presidente da SRO, os conflitos do campo paranaense são culpa do atual governador (Roberto Requião) 
que não reprime as ações dos movimentos, de modo a pressionar os proprietários rurais a agir por conta própria, isto é, a expulsar os 
acampados por meio da coerção e a protestar. Por sua vez, o presidente do SRP de Cascavel demonstra a aversão dos ruralistas à 
existência de organizações políticas orientadas pelo marxismo e aos seus programas, seja o MST, os partidos comunistas, o PT ou a 
CUT. “Não queremos uma bandeira vermelha, o que temos e usamos são bandeiras verde e amarela das nossas plantações e branca 
da paz.” O SRP apela ao nacionalismo para demonstrar o alinhamento dos proprietários e produtores rurais com a sociedade 
nacional, representada pelo pronome nós da frase, que se opõem a eles, os sem-terra e movimentos sociais. O vermelho destas 
organizações representaria uma ameaça à sociedade brasileira por almejar transformações que esta não quer, enquanto as entidades 
patronais defenderiam os valores nacionais, como a paz, a propriedade privada e a produção agrícola necessária à economia 
(NONATO, 2008a, p. 3). Em seu programa semanal de rádio, o SRP de Mal. Cândido Rondon toca o Hino da Independência para 
reforçar seu patriotismo. As notícias sobre os benefícios do agronegócio e as transgressões dos movimentos sociais são temas 
constantes do programa. No Paraná, as associações regionais filiadas à UDR e à SRB são entidades mais ativas no combate aos 
movimentos sociais do que os sindicatos e as cooperativas ligados à FAEP, CNA ou à OCEPAR. 
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A reação dos fazendeiros às ocupações de terra deve-se a tentativa de se apresentarem a sociedade civil 

como vítimas da reforma agrária e de demonstrarem disposição política na defesa de seus interesses de classe. 

Se as indenizações com as TDA´s em função das desapropriações os desagradam por possibilitar a 

desvalorização de seu capital pessoal, o Estado pode avaliar as conseqüências políticas negativas de uma 

suposta expropriação sumária das propriedades rurais improdutivas. Uma política desta espécie revolucionaria 

as estruturas agrárias da sociedade nacional ao custo de uma crise política que poucos governos pretendem 

enfrentar. Todavia, ao continuar com esta reforma agrária indenizadora para distensionar focos de conflitos, o 

Estado paga os custos da renda da terra para preservar a governabilidade da ordem pública. 

Assim como o governo federal criou a OAN em 1999 para evitar os conflitos agrários, o governador 

Jaime Lerner encarregou os ouvidores públicos estaduais de intermediar as negociações entre proprietários 

rurais e movimentos sociais. Em função destas negociações nas ouvidorias e da redução do número de 

ocupações de terra a partir do ano 2000 registraram-se menos conflitos, expulsões por fazendeiros, destruições 

de acampamentos, tentativas ou ameaça de assassinato desde então. Por outro lado, ocorreram mais prisões, 

mandatos de reintegração de posse e ações de despejo pela polícia militar. Os anos de 2000 a 2002 marcaram 

uma época de desmobilização dos movimentos de sem-terra no Brasil por causa desta interferência estatal e da 

nova legislação que tornou ilegal as ocupações de terra e que pune seus transgressores. 

Os movimentos procuram legitimar o ato da ocupação de terras improdutivas perante o Estado de 

Direito e a sociedade civil, pois o ato de ocupar significa que o Estado não cumpre a legislação que deveria 

punir os infratores da função social da terra, o que força os pobres do campo a se organizar e a lutar pela 

reforma agrária prevista em lei. De fato, os movimentos atuam para consolidar direitos e legalizar novas 

demandas frente à omissão estatal aos direitos humanos. 

Os limites da luta pela reforma agrária externos aos movimentos de sem-terra foram debatidos até o 

momento. Foi visto que as políticas públicas dos governos estaduais e federais, a legislação, o parlamento, a 

oposição e a violência ruralista, a presença de latifundiários no Estado e as decisões do Judiciário são fatores 

de pressão contra a mobilização política dos camponeses, as ocupações de terras, os assentamentos, a 

reforma agrária, a regulamentação do uso do território nacional e a modernização das relações sociais e 

trabalhistas. Esses limites podem ser caracterizados como reações dos grupos hegemônicos à organização 

política do campesinato e como tentativas de preservação da estrutura agrária da sociedade brasileira. 

Por meio da análise desses limites, dos mapas, tabelas e do gráfico foi possível indicar possíveis razões da 

variação temporal e espacial das ocupações no Paraná entre 1988 e 2006, como a maior presença dos movimentos e 

sindicatos nas regiões de colonização recente que concentram latifúndios irregulares. As ocupações de terra se 

concentraram nas regiões onde: ocorreram conflitos históricos; expropriou-se milhares de agricultores; atuavam 

movimentos regionais de sem-terra; encontram-se religiosos identificados com as causas dos pobres; estão localizados 

os territórios tradicionais das comunidades locais; há menor violência ruralista e nas proximidades de assentamentos. 

As oposições e alianças dos movimentos aos governos estaduais e federais também demarcam 

momentos de aumento e redução das ocupações e acampamentos. A diferença da quantidade de 

representantes das bancadas ruralistas e dos trabalhadores nos parlamentos influencia a aprovação de 

projetos e leis sobre a reforma agrária que estimulam ou dificultam a luta pela terra. Além disso, a reação do 
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Estado diante da questão agrária e a adaptação dos movimentos às políticas públicas influenciam as 

estratégias de luta conforme a conjuntura. As políticas públicas demarcam períodos de inviabilização das 

ocupações ou de multiplicação dos acampamentos71, dependendo da expectativa de criação de assentamentos 

e da capacidade de mobilização dos movimentos. 

A capacidade de mobilização dos movimentos é de difícil avaliação em virtude das conjunturas que atravessam e 

das formas de adaptação. Não é simples saber se uma organização popular se encontra em um tempo de crise, isto é, de 

desmobilização estrutural ou se tão somente passa por um momento de descenso, como mostra o GRÁFICO 1. 

Os casos de desmobilização contemporânea dos movimentos sociais foi caracterizada por MARTINS 

(2004) como um estado de anomia, quer dizer, uma situação de defasagem entre a mudança histórica e a 

consciência política correspondente. Os movimentos, que deveriam ser a vanguarda da consciência e das 

práticas modernas, têm perdido algumas oportunidades históricas e têm reproduzido práticas de poder que 

perpetuaram o atraso da sociedade brasileira. Suas lutas entraram numa rotina não-criativa e reprodutora em 

função da anomia, da perda de sentido e criatividade. Os movimentos têm insistido na proliferação de 

ocupações e assentamentos sem avaliarem as condições da reforma agrária e sem se preocuparem com a 

superação da questão agrária no Brasil. A reforma agrária não tem ameaçado seriamente o latifúndio com 

suas desapropriações indenizatórias. O radicalismo de alguns de seus discursos não se concretizam. 

A submissão das teologias, do trabalho pastoral e da cultura camponesa às disputas ideológicas, acadêmicas 

e partidárias pode afastar as lideranças da base e burocratizar a CPT, os sindicatos e os movimentos. As lideranças, 

religiosos e assessores que adotaram ideologias estranhas ao campesinato têm complicado a mediação política, a 

interpretação da questão agrária e do momento histórico. Essas práticas mais institucionalizam e disciplinam do que 

mobilizam os trabalhadores para a luta. Isto nega seriamente a natureza histórica, política e democrática dos 

movimentos, que precisam evitar que estas práticas se generalizem em seus organismos. 

As relações de dominação e dependência nos movimentos também têm dificultado a luta pela terra e 

a reforma agrária. A impossibilidade de negociação entre os movimentos e os partidos em função dos 

projetos distintos e incomunicáveis; a preferência político-ideológica pelas ocupações, enfrentamentos, ações 

de massa, alianças em escalas mais amplas; o disciplinamento imposto aos acampados e assentados; os 

confrontos desnecessários; as alianças e oposições partidárias aos governos; a falta de um aprendizado 

político tornaram-se limitações internas às organizações populares que se refletem na espacialização das 

ocupações de terra. Estas questões serão discutidas no próximo capítulo. 

Não entendemos que os limites internos das entidades relatados a seguir sejam práticas generalizadas 

ou predominantes nos movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, mesmo porque eles definhariam 

se houvessem apenas relações de dominação em seu interior. As críticas elaboradas e reinterpretadas de 

outros autores servem para entender como os problemas das organização populares explicam a maior ou 

menor presença das entidades na espacialização das lutas pela terra no Paraná, aqui estudada através das 

ocupações de latifúndios. Esta análise se justifica também para saber em que medida as críticas da Ciência 

influenciaram o Estado e foram apropriadas pelos ruralistas. 

                                                
71 Como ocorreu com o anúncio dos I e II PNRA’s, a aceleração dos assentamentos no governo FHC, a Lei Agrária de 1993, a 
Constituição de 1988, as Medidas provisórias de 2001, o financiamento de compra de lotes pelo Banco da Terra e pelas Vilas Rurais. 
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CAPÍTULO 2 - LIMITES DA LUTA PELA REFORMA AGRÁRIA 

 

2.1  Limites do Sindicalismo na Luta pela Terra 
  

Para GRZYBOWSKI (1991, p. 63), o sindicato no Brasil tem se apresentado como uma forma de 

organização de trabalhadores inadequada para promover a luta pela reforma agrária, em vista de sua 

limitação perante as instituições e à legalidade. Por priorizar a negociação, a greve e o respeito aos contratos 

ou tratados, os sindicatos não conseguiriam se adaptar às lutas camponesas contra o latifúndio, já que a 

legislação e o judiciário permitem aos latifundiários recorrer de decisões, se negarem a negociar e prorrogar 

processos. Tendo como base os trabalhadores empregados pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), os 

sindicatos não têm se preocupado em mobilizar os trabalhadores desempregados e informais, que 

representam hoje a maioria da força de trabalho nacional e dos camponeses sem-terra acampados. 

Por não viver de sua produção agropecuária e sim da renda da terra, o fazendeiro pouca pressão sofre 

com as greves e pedidos de negociação. Porém, a ocupação da terra parece ameaçar sua renda-capital por 

possibilitar a indenização das desapropriações com os TDA´s. Sendo ilegais, a ocupação de terra e a 

resistência aos mandatos de reintegração de posse desafiam o respeito sindical pelas instituições. 

Segundo BOITO JÚNIOR (1991) e MARTINS (1989), o movimento sindical no Brasil foi 

historicamente controlado pelo Estado desde 1933, quando a CLT limitou suas ações através da cooptação e da 

intervenção72. Beneficiado pela contribuição sindical obrigatória (descontada dos salários por lei), pretendendo 

ser o único representante da categoria profissional da unidade geográfica e negociador com as entidades 

patronais e empresas, os sindicatos de trabalhadores relegaram a mobilização popular e a participação política 

em favor da obtenção de privilégios legais garantidos pela carta sindical. Este instrumento constitucional 

domina os sindicatos e transformam os sindicalistas em burocratas, que se contentam com o monopólio da 

representação e com seu financiamento automático. A contrapartida disto é sua obediência irrestrita às decisões 

governamentais e sua restrição à prestação de serviços assistenciais aos filiados. 

No caso de infidelidade à legalidade, os sindicatos são punidos com a intervenção estatal ou a perda 

da carta sindical, repassada a outra organização disposta a se submeter às instituições públicas em troca dos 

privilégios. Sendo seu poder derivado do consentimento do Estado e não da organização popular, o sindicato 

pode ser manipulado e reduzido a uma associação burocrática, assistencialista e inerte. 

Não só a estrutura sindical atrofia as lutas, mas também a postura ideológica dos dirigentes sindicais 

tem peso importante no rumo das lutas. Em si, a existência das lideranças não é ruim ou prejudicial às 

organizações populares. O problema surge da centralização política nas lideranças e da negação à 

participação da base nas entidades, ainda que estas se proclamem democráticas e usem as eleições periódicas 

como principal evidencia disto, como fazem as cooperativas e sindicatos. Os dirigentes também prejudicam 

quando suas práticas divergem dos interesses da base, o que deslegitima as lideranças e as entidades (RICCI, 

1999, pp. 35-37). 

                                                
72 Repressão policial, mandatos judiciais, invalidação de eleições e de inscrição de chapas, substituição de diretorias, perseguição a 
lideranças, proibição de manifestações e greves, definição de atribuições 
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A CONTAG, por exeplo, politicamente renovada em seus congressos de 1979 e 1985, sofre o dilema 

de organizar os trabalhadores rurais na luta pela terra e pelos direitos trabalhistas sem comprometer a 

unidade dos STR´s reunidos na confederação. O poder do Estado de fragmentar a identidade dos 

trabalhadores rurais em várias categorias profissionais é temido pela CONTAG, que crê na possibilidade de 

perda de seu poder político. Assim, muitas frentes de luta são refreadas ou nem construídas em nome da 

unidade corporativa e do respeito à lei. Basicamente, sua proposta de reforma agrária propõe a aplicação das 

determinações do Estatuto da Terra, legislação mais progressista que a Constituição de 1988. Por sua vez, os 

movimentos sociais reivindicam a superação destas propostas (GRZYBOWSKI, 1991, pp. 63-64), mas não 

têm proposto nem negociado modelo melhor de reforma agrária (MARTINS, 2004, p. 135). 

RICCI (1999, p. 16) afirma haver uma rixa política entre o sindicalismo e os movimentos sociais, que 

disputam a representação dos interesses dos trabalhadores rurais. Os movimentos acusam os sindicatos, 

sobretudo a estrutura sindical da CONTAG, de imobilizar as lutas e de sufocar as diversas identidades sociais 

por monopolizar a representação sindical em um dado território e por unificar os grupos sociais sob a 

identidade do trabalhador rural. O corporativismo da entidade também é criticado por privilegiar o atendimento 

das demandas locais de forma clientelista e por centralizar o poder de decisão nas diretorias que se perpetuam, 

acomodam e sustentam na lealdade entre dirigentes de sindicatos, federações e da confederação. 

A rivalidade entre os sindicatos e movimentos sociais torna-se evidente se compararmos as concepções 

de base que as entidades têm: para os sindicatos a base são os filiados ou as pessoas jurídicas; para os 

movimentos e pastorais a base é a pessoa humana ou o trabalhador. A principal causa da divisão entre o 

movimento sindical rural contemporâneo e os movimentos sociais do campo deve-se a impermeabilização 

politica da CONTAG às demandas dos novos grupos sociais que surgiram do esfacelamento do mundo 

camponês nas últimas décadas. Essa separação das entidades divide igualmente os trabalhadores do campo. 

Aliás, essa separação é uma continuidade da tradição sindical rural, que nasceu para disputar a 

representação com as Ligas Camponesas na década de 1960. Com a repressão da ditadura militar sobre os 

movimentos sociais, a CONTAG tornou-se a entidade hegemônica na época. A CONTAG não estava 

preparada para responder aos novos problemas sociais criados em função da expropriação dos camponeses 

da terra através da colonização, das barragens, da capitalização da agricultura e da institucionalização do 

movimento sindical rural, que dificulta a adaptação da entidade às novas formas de luta. 

O imobilismo da CONTAG se deve à dependência do reconhecimento do Ministério do Trabalho, à 

carta sindical e à aglomeração de diferentes sujeitos (assalariados, foreiros, autonômos, parceiros, proprietários, 

posseiros) em uma mesma frente de luta. Mas, a estrutura oficial, por si só, não determina a atrofia do sindicato, 

pois são os filiados e dirigentes que legitimaram a estrutura. A capacidade de mobilização do sindicato depende 

dos projetos políticos, da disposição de luta dos sujeitos e do poder de negociação. 

Por isso, temos que relativizar a crítica de MARTINS (1989) e BOITO JÚNIOR (1991), pois suas 

leituras são sistêmicas e não visualizam brechas em suas teorias. O sindicato é um lugar político onde 

ideologias e projetos se confrontam, tanto que há momentos que os sindicatos são extremamente 

(comb)ativos e períodos que eles não reúnem condições para a mobilização (RICCI, 1999, p. 35). Daí o fato 

dos STR’s, ocasionalmente, organizarem famílias sem-terra em acampamentos e ocupações durante curtos 
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períodos, seja porque uma diretoria é substituída por outra em razão da intervenção governamental ou da 

eleição, seja pelo desmembramento do sindicato em vários municípios. 

O mesmo não se deu com as centrais sindicais, mantidas na informalidade até 2008. Mais 

dependentes da organização política dos trabalhadores nos partidos, movimentos sociais, Igrejas, 

cooperativas, associações e sindicatos, as centrais não foram dominadas diretamente pelo Estado, mas 

vinculam-se a uma base frágil, composta por sindicatos oficiais. Embora não reconhecidas pela legislação, as 

centrais sindicais foram protagonistas de mobilizações que forçaram negociações e conquistaram direitos em 

função de sua capacidade política.  

Todavia, ainda que mais organizadas e capazes de lutar que os sindicatos, as centrais sindicais vêm 

sofrendo derrotas desde o final da década de 1980 em função do desemprego crescente, da precarização do 

trabalho, da informalização do emprego, das crises econômicas da década de 1990, da ascensão política dos 

movimentos sociais e Organizações Não-Governamentais (ONG´s), da sua subordinação aos partidos e aos 

seus projetos de conquista dos cargos legislativos e executivos em governos municipais, estaduais e federal73. 

Não tendo o direito à exclusividade, a CUT (primeira central do Brasil que pretendia ser única) foi 

desafiada pelas outras centrais a se mobilizar para não perder poder e a legitimação da classe trabalhadora. 

Fenômeno idêntico se opera com os movimentos sociais do campo, entidades informais que concorrem na 

luta pela reforma agrária. A liberdade que movimentos sociais, cooperativas, centrais sindicais e partidos 

políticos desfrutam (em relação aos sindicatos) permite a criação de quantas associações de classe forem 

necessárias para representar as correntes ideológicas existentes74. O alinhamento político dos trabalhadores 

define suas alianças (COSTA, 1995). Dessa forma, a unidade de classe idolatrada pelo sindicalismo oficial 

brasileiro (BOITO JÚNIOR, 1991) não se viabiliza naquelas organizações. 

Por essa razão, existem diversos movimentos de camponeses sem-terra, partidos e centrais sindicais. 

Aliás, a luta pela terra é marcada pela atuação de diversas organizações políticas, como demonstra o NERA 

(2007), das quais se sobressai o MST. Das 58 organizações de trabalhadores que lutam pela terra no Brasil 16 são 

entidades sindicais, 21 são associações, 2 são cooperativas, 1 é entidade religiosa e 68 são movimentos sociais que 

atuam nas mais variadas escalas (APÊNDICE 2). Seis entidades se destacaram pela quantidade de ocupações de 

latifúndios realizadas entre 2000 e 2007 (MAPA 11) - MST, CONTAG, Movimento de Libertação dos Sem-Terra 

(MLST), Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF), Organização Luta pelo Campo (OLC) 

e CUT -, sendo três do movimento sindical e três movimentos camponeses. Apesar da CONTAG, da CUT e do 

MST se proporem a serem organizações nacionais dos trabalhadores da agricultura ou sem-terra, outras entidades 

concorrem com elas devido às divergências políticas. 

A preferência político-ideológica pelas ocupações de terra e a escala de atuação dos movimentos 

sindical e sociais explicam a distribuição das ocupações. O MST, por exemplo, aposta nas ocupações como 

instrumento de pressão e na organização em rede, destacando-se no vale do Rio Paraná, no Agreste 

Nordestino, em Goiás e na fronteira agropecuária da Amazônia, enquanto a CUT prioriza a negociação e se 

                                                
73 Os casos das alianças Força Sindical-PDT e CUT-PT nas eleições das últimas duas décadas são exemplares. 
74 A divergência ideológica entre as organizações de trabalhadores sem-terra foi bem caracterizada por FERNANDES (1996, pp. 
195-196) ao comentar a criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra de Rosana (MSTR) por 600 famílias no Estado 
de São Paulo, ocupantes de uma área púbica e apoiados pela central sindical Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT). A 
aversão das famílias ao MST (especialmente à violência atribuída as suas ações) estimulou a criação de um movimento local. 
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restringe as imediações do Estado do Mato Grosso do Sul. O MLST encontra-se principalmente na região de 

Uberlândia, de Franca e em Pernambuco, disputando trabalhadores com a OLC. A FETRAF e a CONTAG 

encontram-se principalmente em Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bico do Papagaio (Pará), 

Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e Recôncavo Bahiano, pois são dependentes da postura sindical dos 

dirigentes locais e das suas Federações sindicais. 

 
MAPA 13 – Famílias em Ocupações de Terra no Brasil de 2000 a 2007 Conforme o Movimento Social 

 
 

Segundo ALENTEJANO (2007, p. 115), 63 movimentos sociais ocuparam latifúndios no Brasil 

entre 2000 e 2005, destes 48 atuaram apenas numa Unidade da Federação e 41 apenas em um ano neste 

período, o que demonstra o caráter temporário destes movimentos, constituídos para resolver determinados 

conflitos locais, tendo seus trabalhadores optado por não se envolver com movimentos já estabelecidos ou 

por não ter com contato com eles. O MST e a CONTAG foram osúnicos que atuaram todos os anos, esta em 

19 Estados e aquele em 23. Portanto, são organizações nacionais. No Paraná o projeto DATALUTA (NERA, 
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2007) identificou 17 movimentos sociais e 2 entidades sindicais que ocuparam terras entre 1988 e 2006 

(TABELA 6), dos quais se destaca o MST. 

 
TABELA 6 – Movimentos Sociais que Ocuparam Terras no Paraná entre 1988 e 2006 

Movimento Ações Movimento Ações 
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 333 SEM SIGLA Quilombolas 2 

MAST Movimento dos Agricultores Sem-Terra 25 MTRSTP 
Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra do Paraná 2 

OTC Organização dos Trabalhadores no Campo 10 MSONT Movimento Sonho da Terra 1 
SEM SIGLA Indígenas 9 MSO Movimento Social Organizado 1 
MTR Movimento dos Trabalhadores Rurais 8 MUT Movimento Unidos pela Terra 1 
OAC Organização Agrária Camponesa 4 STR Sindicato dos Trabalhadores Rurais 1 

FETAEP 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado do Paraná 4 MAB Movimento dos Atingidos por Barragens 1 

XAMBRÊ Grupo Xambrê 3 MSST Movimento Social dos Sem-Terra 1 
SEM SIGLA Via Campesina 3 Não Identificado(1) 269 
MLST Movimento de Libertação dos Sem-Terra 2 
MTB Movimento dos Trabalhadores Rurais no Brasil 2 Total 682 
Fonte: NERA (2007) Disponível em www4.fct.unesp.br/nera Acesso em 30 jul. 2007. 
Nota: 
(1) Nenhuma das ocupações ocorridas até o ano de 1994 teve a organização promotora identificada pelo NERA (2007). Provavelmente, a 
maioria das ocupações foi de responsabilidade do MST, sucessor dos movimentos regionais de sem-terra e maior responsável por ocupações 
nos períodos posteriores, embora tenham ocorrido ações independentes, ou seja, não articuladas em movimentos, frutos de conflitos locais. 
 

De fato, o sindicalismo de Estado brasileiro limita as lutas dos trabalhadores, mas a existência de 

movimentos locais e a importância da CONTAG, FETRAF e CUT na luta pela terra no Brasil desmentem a 

idéia de que os sindicatos atrofiam toda e qualquer organização popular. Se suas fronteiras legais restringem 

suas ações ao município, à região ou à categoria profissional, isso não necessariamente inviabiliza uma maior 

espacialização e eficácia política dos sindicatos, pois também estão organizados em escalas mais amplas, 

como as (con)federações, de modo que o espaço de ação sindical torna-se tão ou mais extenso que o dos 

movimentos sociais. Mesmo controlados pelo Estado, os sindicatos não são inúteis ou dispensáveis, mesmo 

porque os movimentos sociais necessitam das atribuições legais e do reconhecimento dos sindicatos para 

abrir caminhos de negociação (GRZYBOWSKI, 1991, p. 63). 

 

2.2  Territórios dos Movimentos Sociais: Lugar, Região e Rede 

 

A estrutura burocrática, a dependência do reconhecimento estatal e o domínio de diretorias acomodadas e 

reacionárias não tornaram os sindicatos e cooperativas as organizações de trabalhadores rurais mais combativas na 

luta pelo direito à terra e aos serviços públicos. Os trabalhadores explorados e expropriados precisaram criar novas 

formas de organização para superar as carências e conflitos que atravessavam suas vidas. 

Inicialmente, os movimentos sociais do campo visavam resolver apenas os conflitos locais, como 

impedir a expulsão de famílias, o alagamento de terras, o assentamento dos seus integrantes ou a indenização 

justa pela desapropriação das propriedades e posses. A articulação política e a troca de idéias e informações 

permitiram aos movimentos compreender que se faz necessário resolver problemas estruturais da sociedade 

nacional. Suas organizações políticas estenderam sua escala de ação nestes momentos, quando lutaram pela 

criação, institucionalização e acesso universal dos direitos a todos trabalhadores. 
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Para FERNANDES (2007), a organização dos trabalhadores em uma entidade que ultrapassa as 

fronteiras administrativas do Estado tende a dificultar a inércia criativa e a fortalecer sua autonomia, como 

ocorreria com as entidades locais. Da mesma forma, a união dos trabalhadores em torno de identidades de 

classe ao invés de categorias profissionais também potencializa seu poder político, como o MST que atua em 

várias regiões do território nacional e aglomera milhares de trabalhadores rurais que não têm terra em torno 

de suas causas e os representa perante o Estado brasileiro, enquanto maioria dos sindicatos locais seria 

desprezada pelas autoridades por não conseguirem organizar mais do que poucas dezenas de pessoas em 

torno de manifestações ocasionais. Os movimentos camponeses seriam politicamente fortes porque 

organizados em rede, capacitando-os a resistir melhor. Assim como as empresas que se aliam nas entidades 

sindicais e associativas de diversas escalas, os movimentos sociais do campo também deveriam se articular 

internacionalmente em organizações centrais para se fortalecerem. Por este motivo os movimentos de 

trabalhadores rurais da Ásia, África, América e Europa criaram a Via Campesina75 em 1992. 

Combatendo o latifúndio e sua versão modernizada (a grande empresa rural), bem como 

territorializando o movimento para além dos acampamentos e assentamentos, o MST conseguiu articular 

suas lutas em diferentes escalas e contra diferentes adversários, o que produziu efeitos espaciais importantes, 

como a territorialização estratégica do movimento, que estuda os espaços para onde se deslocará. 

O pressuposto desta tese é que o poder de luta dos movimentos sociais torna-se maior à medida que 

ultrapassam as fronteiras locais e atuam em espaços mais extensos e diferenciados, como as regiões e países. 

Não que as lutas locais sejam irrelevantes, pois são nos lugares que se dão os conflitos, as resistências ao poder 

e onde inicia a organização dos trabalhadores, apenas tornam-se mais eficientes politicamente quando 

articuladas em escalas mais amplas, constituindo redes organizacionais que territorializam suas conquistas. 

Contudo, território maior não significa necessariamente maior radicalidade da organização. Mais importante 

que a radicalidade do discurso ou a extensão do território da organização popular é sua capacidade de luta e de 

criação de relações sociais mais solidárias (ALENTEJANO, 2007, p. 115; FABRINI, 2006; FABRINI, 2008). 

Na sua luta contra o capitalismo o MST tem desenvolvido ideologias e projetos para a realização de 

formas de relacionamento humano que possam superar aquelas de exploração e do individualismo, 

fundamentos do agronegócio. Por isso, as propostas de coletivização do trabalho, de produção ecológica e da 

convivência comunitária visam inserir as famílias num novo mundo, onde a cooperação, o ambiente saudável 

e as necessidades dos grupos sobrepõem-se à competição, à degradação da natureza e aos interesses 

particulares (FERNANDES, 2007, p. 155). 

Para o MST, essas questões deveriam ser combatidas não apenas nas escalas nacional e local, mas 

também na dimensão planetária do capitalismo globalizado. Com a formação de resistências internacionais - 

articuladas em redes de movimentos sociais, iniciativas que se encontram nos Fóruns Sociais Mundiais - o 

                                                
75 A Via Campesina é uma associação política internacional de movimentos de trabalhadores rurais que procura articular as lutas para 
um projeto camponês de sociedade. Em 2007 a Via Campesina era constituída por comissões e por 61 movimentos sociais, havendo 
outros 125 interessados em associar-se. Esta entidade internacional articula os movimentos nacionais e regionais nos fóruns de 
discussão, participa de manifestações, negocia com governos e outras instituições, promove encontros nas conferências para 
deliberações, defende o comércio solidário e justo, a soberania alimentar e do patrimônio natural, a reforma agrária, a ecologia, a 
independência dos agricultores. No Brasil, participam dela o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), o Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB), a CPT, o Movimento das Mulheres Camponesas (MMC) e o MST, filiado em 1996 
(FERNANDES, 2007, pp. 157-158). 
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movimento despertou para essa frente de luta, quando se aliou à Via Campesina e se opôs à atual 

globalização e à influência das corporações transnacionais sobre todos os povos (FABRINI, 2006; FABRINI, 

2008). Para isso, o movimento tem apostado na conquista e no domínio de territórios. Quanto maior for a 

quantidade de territórios maior seria a sustentação das redes de movimentos sociais. 

Para FERNANDES (2004, p. 1), um território se forma quando o espaço é ocupado por relações de 

poder76, enquanto a territorialização significaria a multiplicação e expansão dos territórios. No campo, o poder se 

apresenta na forma de propriedade da terra, que garante o domínio das relações camponesas (sítios e 

assentamentos) ou o seu controle pelo capital rentista (fazendas). Este permite a exploração e expropriação dos 

trabalhadores rurais a partir da renda da terra e do seu monopólio. As duas relações de poder são antagônicas e 

não compartilham o mesmo espaço, por isso se territorializam para preservar sua existência e suprimir a outra 

relação. Assim, a expansão do latifúndio significa o ataque ao campesinato e o seu assentamento sua recriação. Os 

acampamentos, ocupações de terra, tomadas de posse e arrendamentos são territorializações temporárias e 

precárias porque ameaçadas pela legislação e pela coerção policial. Por sua vez, a compra da terra e os 

assentamentos são territórios invioláveis perante o Estado, desde que cumpram a função social da terra. 

Os movimentos sociais permanecem vivos no mundo político por lutar pelo atendimento das 

necessidades profundas dos trabalhadores, por conquistar territórios, por inserir seus integrantes novamente no 

mundo cidadão e por se movimentar pelo espaço geográfico sem se constrangerem com fronteiras, como as cercas 

dos latifúndios, os idiomas dos outros povos, os portões de órgãos públicos, o status social das autoridades. 

As lutas dos movimentos sociais rurais se territorializam pela articulação regional e em rede dos 

lugares, tendo várias formas, como grupos de base, assembléias, comissões, diretorias, reuniões com 

autoridades e proprietários de terra e capital, entrega de documentos, atos públicos, acampamentos, passeatas 

e romarias em lugares simbólicos às demandas ou à história dos trabalhadores, ocupações de terras ou de 

entidades privadas e públicas, bloqueio de vias de transporte, o trabalho cooperativo, a produção 

independente do agronegócio. 

Os movimentos formaram redes para transmitir idéias, ordens e informações. No caso do MST, suas 

cooperativas e secretarias são pólos centrais da rede, de onde partem as conexões até os acampamentos e 

assentamentos de uma região. No Paraná o movimento formou uma rede entre os assentamentos e 

acampamentos da região Noroeste e as secretarias estadual e nacional, no qual a cooperativa COANA 

intermediava os contatos. De fato, as coordenações e direções do movimento são centros da rede que se 

comunicam com os acampados e assentados. Por sua vez, os camponeses usam a rede para reivindicar e 

dialogar com as lideranças (FABRINI, 2000, p. 161). 

Para CAVALCANTE et al. (2004, p. 8), os movimentos sociais superam seu isolamento e 

espacializam seus territórios a partir do momento que articulam as lutas locais em rede e conquistam espaços 

                                                
76 Não se apropria o poder como um bem, mas se pratica na rede de relações que amarram cada indivíduo ao seu mundo social. As 
resistências se dão, primeiramente, nos interstícios das redes, como no espaço doméstico. Quando há melhor organização, os rebeldes 
agem sobre os lugares onde o território-rede atua, como nas reuniões (BRENNEISEN, 2002, p. 241). Aí ocorrem pequenos atos 
cotidianos de grande potencial libertário, como a desobediência, o autoconsumo, a sabotagem, a indiferença, a ironia, a mentira, a 
infidelidade, a preguiça no trabalho alienado, a fuga do mercado e dos bancos, as conversas solidárias que denunciam e transmitem 
idéias (FABRINI, 2008). 
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próprios, como os assentamentos. Quanto mais articulada estiver a militância nos lugares maior força política 

e capacidade de mobilização terá o movimento. 

Os movimentos sociais se territorializam quando obtém o pleno direito sobre determinado espaço. 

Assim, os assentamentos rurais seriam seus territórios por excelência. A territorialização inicia quando 

formam acampamentos e se completa com a conquista do direito ao assentamento, com a recriação das 

práticas camponesas e com a continuidade das lutas por direitos (FERNANDES, 2007, p. 140). O 

assentamento torna-se local da criatividade, onde se propõe a renovação das relações sociais e de paradigmas 

nos mundos do trabalho, da educação, do comunitário, da política, da agricultura. O desejo de reviver 

experiências passadas (como o trabalho familiar e os mutirões) convive com a necessidade de superar 

relações autoritárias atrasadas, como a dominação pessoal. Entendemos que as práticas tradicionais não são 

constituídas necessariamente por relações autoritárias. 

As lutas dos movimentos sociais é o que motiva a elaboração e execução da reforma agrária, política 

pública de competência do Estado atribuída pela Constituição Nacional. Os movimentos lutam para que o 

Estado elabore e cumpra um plano de reforma agrária que contemple suas demandas e a entenda como 

direito dos trabalhadores rurais. Estes esperam ter asseguradas as condições de usar a terra, garantia legal que 

não se limita a possuir um lote, mas também de dispor de serviços públicos e infra-estrutura que lhes 

permitam trabalhar, morar e conviver no assentamento e para além dele. Por isso, a luta dos movimentos não 

ocorre apenas nos acampamentos. Os assentamentos também são espaços de organização política que 

manifestam e exigem o atendimento de outras necessidades77 (FERNANDES, 2007, p. 139). 

Como método de luta, os movimentos empregam o constrangimento de autoridades para obter apoio 

popular e para apresentar à sociedade a crise humanitária que envolve os pobres do campo. Procuram provar 

as injustiças cometidas contra os camponeses, indígenas e comunidades tradicionais, bem como demonstrar a 

legitimidade das lutas a partir dos direitos expressos na legislação. “Daí o esforço constante em textos, 

discursos e manifestações, de provar que tal reivindicação é justa, porque corresponde à lei, e por esse 

motivo deve ser atendida pelo poder constituído [grifo dos autores]” (BONIN & FERREIRA & GERMER, 

1991, p. 135). A moralidade é a principal força que sustenta os argumentos e legitima as ações dos 

movimentos sociais. Por isso, os sem-terra conseguem desafiar a legalidade da propriedade especulativa com 

a legitimidade da posse. A moralidade procurada pelos movimentos e a fé dos camponeses, indígenas e 

religiosos explicam a importância das romarias78 e celebrações nas lutas sociais do campo (TABELA 7). 

Para BONIN & FERREIRA & GERMER (1991, pp. 125-134), a resistência nos movimentos sociais 

revela a formação da legitimidade da luta por direitos enquanto conquista coletiva e não como soberania da 

liberdade individual, pois os movimentos são formados por pessoas que compartilham da mesma condição 

social. São organizações políticas dos trabalhadores que se opõem à violência, à miséria e ao autoritarismo 
                                                
77 Como o acesso a crédito agrícola e habitacional, a uma educação diferenciada, a serviços médicos, à orientação técnica, à energia 
elétrica e água tratada. 
78 No Paraná ocorrem, desde 1985, manifestações itinerantes e anuais promovidas pela CPT em apoio às populações e comunidades 
oprimidas. A Romaria da Terra no Paraná problematiza um tema no lugar da celebração. Geralmente o lema representa os conflitos 
locais, como o direito à terra, o sofrimento dos acampados, a exploração dos empregados, a conquista de assentamentos, a resistência 
indígena, o desemprego, a inundação de sítios por barragens, a impunidade e a violência, a produção de alimentos, a fome, o 
endividamento das famílias, o resgate de sementes crioulas e o agronegócio. A romaria não ocorreu no ano de 1993 em função da 
redução do número de famílias mobilizadas e do direcionamento dos esforços da CPT e dos movimentos de trabalhadores rurais para 
pressionar o Congresso Nacional a aprovar a regulamentação da legislação que permite realizar desapropriações de latifúndios. 
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do capital. Nesta medida, resultam da contradição entre o desenvolvimento da sociedade e a dignidade 

humana. Porém, não basta a existência do conflito para haver a organização dos movimentos, é preciso 

também que os trabalhadores percebam os interesses comuns e antagônicos que atravessam seu cotidiano. A 

necessidade de resolver os problemas deve tornar-se vontade de cooperar. As classes se organizam a partir 

das relações sociais que gestam os antagonismos e demarcam explicitamente a identidade social. A 

consciência de classe surge do conflito e não o contrário (ALENTEJANO, 2007, p. 103). 

 

TABELA 7 – Romarias da Terra no Paraná Promovidas pela CPT 
 Ano Município Lema 
1ª 1985 Guaíra Do Senhor é a terra e tudo que nela existe 
2ª 1986 Laranjeiras do Sul E Deus acampou entre os pobres da terra 
3ª 1987 Lapa Pequenos unidos, cidadãos da terra e do reino 
4ª 1988 São João do Ivaí O clamor dos assalariados penetra até os ouvidos de Deus 
5ª 1989 Medianeira Terra partilhada, terra produtiva. Povo organizado, povo libertado 
6ª 1990 Coronel Vivida Meu povo habitará a terra, plantará e comerá seus frutos 
7ª 1991 Ibema 500 anos lutando pela terra e resistindo pela vida 
8ª 1992 Florestópolis Terra e trabalho, direito de todos; conquistá-los é um dever 
9ª 1994 Pinhão Tomem posse da terra e habitem nela 

10ª 1995 Três Barras do Paraná Águas para vida, não para morte 
11ª 1996 Janiópolis Nos campos do Senhor gritam por justiça e valor 
12ª 1997 Rio Bonito do Iguaçu Libertar a terra, promover a vida 
13ª 1998 Paranacity Terra libertada, fruto partilhado, povo feliz 
14ª 1999 Rebouças Produzir o alimento sagrado e viver em comunhão 
15ª 2000 Curitiba Promover a vida no campo sem dívidas 
16ª 2001 São Jerônimo da Serra Terra livre, água corrente, trazem vida pra gente! 
17ª 2002 Palmeira Resistindo e semeando, a vida recriando! 
18ª 2003 Guaíra Bendita água que gera a luta do povo por terra 
19ª 2004 Cruz Machado Creio na semente, promessa de Deus, patrimônio da gente! 
20ª 2005 São Pedro do Ivaí Aí dos que profanam a terra. Felizes os que cultivam a vida! 
21ª 2006 Tamarana Sem fome e opressão. A aliança com os pobres é libertação! 
22ª 2007 Francisco Beltrão Na luta da terra fazemos mudança. Conosco caminha o Deus da aliança 
23ª 2008 Querência do Norte Impunidade no campo e os desafios da Reforma Agrária 

Fonte: CPT, 2007, p. 26. 
 
Por isso, nem todos os camponeses expropriados se inserem nos movimentos e se reconhecem como 

sem-terra. A existência de diversos movimentos que lutam pelo direito à terra também se explica pelas 

diferentes identidades regionais, forjadas nas relações comunitárias que facilitam a confiança e a 

solidariedade. Para GRZYBOWSKI (1991, p. 17), haverá tantos movimentos sociais quanto identidades, 

formas de entender e combater as contradições sociais. 
 
Diferentemente dos posseiros, os sem-terra não se opõem diretamente ao direito vigente da terra, mas à estrutura agrária e 
ao processo de desenvolvimento que os exclui. O que querem é ter a terra no local de origem, no seu mundo social e 
cultural, e isto eles afirmam como um direito (GRZYBOWSKI, 1991, p. 57). 

 
Para que as organizações políticas consigam movimentar os trabalhadores é preciso haver locais de 

aprendizado e interação social, espaços onde se estabelecem relações de amizade, cooperação e confiança, 

onde haja comunicação, troca de idéias, criação de propostas e objetivos. Este processo permite que aí se dê 

a formação de identidades, a compreensão da sociedade da qual integram e das razões de sua situação social 

(FERNANDES, 2007, p. 146). 
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O aprendizado obtido nos movimentos sociais dá aos trabalhadores outras perspectivas sobre a 

sociedade. O seu mundo vivido ultrapassa as fronteiras da comunidade. Aprendem a reconhecer seus aliados 

e adversários e com quem podem lutar. Os movimentos, pastorais e sindicatos constroem espaços educativos 

onde politizam os conhecimentos de seus integrantes. Sua democracia supera a existente no Estado na 

medida em que permite a participação popular nas discussões e planejamentos do movimento. 

Os movimentos populares do campo impactam toda a sociedade quando inovam as relações 

cotidianas e superam a inércia das outras organizações políticas de trabalhadores, demonstrando que a 

questão agrária é problema de toda a sociedade, pois envolve a expropriação e a exploração de seres 

humanos. Objetivam o uso benéfico da terra, impedir injustiças e melhorar as condições de trabalho e de vida 

dos trabalhadores rurais, através da participação política dos pobres e da superação da marginalização de 

grandes populações descartadas pela sociedade - pessoas sobrantes, sem valor e espaço no mundo da 

mercadoria. Fundamentalmente, as lutas dos movimentos visam reintegrar os trabalhadores descartados “... 

no processo de geração e apropriação da riqueza...” (GRZYBOWSKI, 1991, p. 290). 

Objetivamente, os movimentos sociais lutam pela reinserção social das populações discriminadas, 

pela garantia e usufruto de direitos, como também pela sua participação na elaboração e fiscalização das 

políticas de Estado de interesse de toda a sociedade nacional. Enfim, lutam para tornar cidadãos os 

trabalhadores rurais. Nos movimentos sociais, as famílias sem-terra em luta preocupam-se não só com a 

resolução de seus próprios problemas, mas também se mobilizam pelos direitos de todos os trabalhadores. 

Exigem a reforma agrária para todos e não apenas o seu assentamento. 

Num país tido como democrático, a luta pela legitimação de novos direitos não é vista pela sociedade 

brasileira como prática política, mas sim como desordem social de responsabilidade policial e judicial. Por mais 

freqüentes que sejam estes acontecimentos, suas ocorrências ainda são tidas como extraordinárias, porque 

transgridem a ordem pública e contestam privilégios, não podem ser aceitos como elementos da paisagem cotidiana. 

Os conflitos da sociedade capacitam o espaço geográfico a ser lugar da desigualdade, expropriação e 

da exclusão, onde a relação capital se reproduz e, ao mesmo tempo, permitem as resistências e ampliam a 

liberdade dos trabalhadores. As lutas dos movimentos sociais são reações às injustiças e às desigualdades da 

sociedade que desafiam a obediência à ordem pública, criticam o modelo de desenvolvimento econômico e 

humano do campo (fundamentado na moderna empresa rural e no latifúndio), contestam a moralidade da 

legislação, reinventam as relações sociais e tornam sujeitos políticos os trabalhadores marginalizados. Os 

agentes do capital, por sua vez, se opõem a estas ações porque elas revolucionam o poder em sua sociedade e 

se tornam adversários políticos das lutas dos trabalhadores. 

Os movimentos sociais são “sujeitos políticos coletivos” (GRZYBOWSKI, 2004, p. 286; GOHN, 

2006) que têm o poder de transformar as vidas de seus integrantes e os espaços onde atuam pela subversão 

de práticas políticas, como o autoritarismo, o apadrinhamento, clientelismo e a corrupção que privatizam o 

patrimônio e os serviços públicos, tornando o seu acesso um privilégio e não um direito universal. Esse 

privilégio impede o atendimento de demandas vitais de inúmeros grupos sociais, o que favorece às tensões e 

conflitos. Quando estes grupos se organizam e se movimentam pelo espaço geográfico com o objetivo de 

atender estas necessidades, através de ações que desafiam a ordem estabelecida, eles redirecionam a história 
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humana e transformam os lugares onde lutam. Todavia, trata-se de um potencial, que pode ou não se realizar 

em virtude de ideologias que desorientem os militantes e os façam negar a democracia. 

Um dos enganos da Geografia é a interpretação de que a territorialização dos movimentos sociais 

garante por si só a liberdade dos trabalhadores organizados e a independência do território conquistado em 

relação ao restante da sociedade, como se suas fronteiras fossem impenetráveis e incorruptíveis 

(ALENTEJANO, 2007, p. 103). Para o autor, os territórios dos movimentos de sem-terra, por si só, não 

garantem a realização da nova sociedade projetada e alternativa, pois lá também existem conflitos, 

originados de relações de dominação e exploração, heranças da sociabilidade vivida por acampados, 

assentados e lideranças no restante do espaço geográfico. Os territórios representam conquistas das 

resistências e a reinserção dos trabalhadores rurais à sociedade. Lá o campesinato e as contradições se 

recriam. Estes territórios podem ser tanto “espaços de resistência” (quando há questionamento do poder) 

quanto espaços disciplinadores. No contra-espaço se dão a resistência e o conflito, mas não o fim das 

contradições (MOREIRA, 200279, apud. ALENTEJANO, 2007, p. 106). 

 

2.3  Limitações das Organizações Populares 

 
Os movimentos sociais surgiram como resistência dos trabalhadores a sua dominação, exploração e 

marginalização. Organizaram-se para lutar pela participação política e pelo usufruto das riquezas socialmente 

produzidas. Ao mesmo tempo em que as motivações ideológicas e necessidades sociais dão força aos 

movimentos para transgredir o controle do capital sobre a sociedade, a burocratização dos movimentos estimula 

a representação política e fomenta a prática do poder, como MARTINS (1989) demonstrou em relação aos 

sindicatos. Ao legitimar e delegar o seu direito de exercer a política a outras pessoas, os trabalhadores sujeitam-

se à autoridade dos representantes. Por isso, há uma coexistência tensa entre democracia e práticas autoritárias 

nos movimentos sociais, contradição originada do confronto entre as heranças culturais e as necessidades 

históricas, entre a superação da ordem e a dominação (BRENNEISEN, 2002, p. 256). 

Mesmo os grupos sociais que proclamam seu apoio ao campesinato não ouvem o que eles têm a 

dizer, pensam por eles, tomam a direção política de suas organizações, dão ordens, impõem seus objetivos, 

métodos e consciência, de forma a dificultar as lutas e impedir a satisfação de suas necessidades radicais. As 

organizações camponesas são consideradas destituídas de natureza política, a menos que nelas encontram-se 

líderes oriundos do proletariado ou da intelectualidade, criados pela classe média e educados pelo 

racionalismo80 (MARTINS, 1981, pp. 22-30; MARTINS, 2004). 

Apesar dos projetos e discursos libertários, há dominação no MST, herança histórica praticada e 

combatida por lideranças e trabalhadores. Os movimentos de trabalhadores rurais sem-terra são os sujeitos 

                                                
79 MOREIRA, Ruy (2002). O espaço e o contra-espaço: as dimensões territoriais da sociedade civil e do Estado, do privado e do 
público na ordem espacial burguesa. In: _____. Et al. Território, territórios. Niterói: PPGEO-UFF/AGB. 
80 Foi comum na pesquisa de BRENNEISEN (2002) a interferência de lideranças durante entrevistas com assentados, seja falando 
por eles, vigiando-os ou permitindo a resposta. A atitude das lideranças e dos técnicos agrícolas se deve a interpretação de que os 
sem-terra precisam de orientação e esclarecimento, pois eles estudaram pouco (e ainda na escola burguesa) e não conhecem as 
verdadeiras teorias sobre a sociedade. O populismo desta vanguarda aflora quando fala, pensa e planeja pelos trabalhadores, crendo 
que assim estão os libertando, quando na verdade os dominam, calam e alienam ao representá-los a partir de seu ponto de vista. 
Dessa forma, os camponeses não se tornaram mais politizados do que os demais trabalhadores alienados. 
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que fazem a reforma agrária - processo de luta que visa superar o patrimonialismo, o autoritarismo, o 

clientelismo e a exploração no campo – e, ao mesmo tempo, dificultam sua realização. A democracia do 

MST tem esbarrado na hierarquia e no poder representativo, tal como ocorreram com as cooperativas, 

sindicatos e partidos. O problema da democracia nos movimentos sociais deve-se à ausência de autocrítica, à 

arrogância e à transformação da utopia sonhada nos acampamentos no mito81 dos assentamentos 

cooperativistas (BRENNEISEN, 2002, p. 221). 

A idéia de viabilizar os assentamentos e de fortalecer os movimentos populares a partir da produção 

coletiva nas cooperativas foi desenvolvida no Plano Nacional do MST para o período de 1989-1993. A 

intenção era modificar a consciência camponesa dos sem-terra, entendida pelos intelectuais do movimento 

como entrave conservador ao desenvolvimento de formas mais solidárias e democráticas de organização da 

classe trabalhadora. Para mudar o comportamento, a ideologia e os valores conservadores dos camponeses se 

fazia necessário modelar o ambiente social em que se encontravam. Para o MST, nos assentamentos as 

famílias retornavam ao isolamento e ao egoísmo proporcionados pela propriedade privada e pelo trabalho 

artesanal, enquanto nos acampamentos havia necessidade de cooperação, debate e organização dos grupos. 

Então, para superar essa mentalidade formaram-se as Cooperativas de Produção Agropecuária (CPA’s) 

e as agrovilas para aproximar os assentados. Elaborou-se documentos, educou-se lideranças para organizar os 

assentados a trabalhar em empresas pautadas na divisão social, técnica e espacial do trabalho, na propriedade 

coletiva da terra e dos bens de produção, no controle externo da produtividade e das tarefas, na centralização 

das decisões em poder das diretorias eleitas, modo de vida completamente estranho aos camponeses e que nega 

radicalmente o desejo de independência destas famílias (BRENNEISEN, 2002, p. 65). 

Na teoria do MST, quanto maior o grau de coletivização de uma organização maior seria poder 

político e melhor seria o desempenho econômico. Por isso, as cooperativas (em especial as de produção 

agropecuária) foram estimuladas (e em muitos casos impostas) em detrimento das associações, da 

organização sindical e pastoral (BRENNEISEN, 2002, p. 69). Pelo visto, o MST herdou e aprimorou a 

ideologia do MASTRO de superação das relações capitalistas e do individualismo. 

Na década de 1990 realizaram-se inúmeras reuniões com assentados nos “Laboratórios 

Experimentais”, onde eram educados pela ideologia cooperativista, que ensinava a disciplinar, vigiar e  

discriminar as lideranças e assentados que criticassem o programa. Importava corrigir os pensamentos e 

comportamentos tendenciosos. Em 1995, o MST criou o Curso Técnico em Administração de Cooperativas, 

o Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária (CRESOL) que financia colonos, 

sitiantes, assentados e arrendatários, além do Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma 

Agrária (ITERRA) em Veranópolis/RS para treinar, especializar e dividir o trabalho nas cooperativas, 

estimulando a solidariedade vertical do trabalho coletivo, alienado e disciplinado das fábricas. A nível 

                                                
81 A democracia dos colegiados e da coletivização dos assentamentos não acabou com a dominação, o poder apenas tomou outras formas 
e dificultou sua observação. Os movimentos sociais não formaram mundos a parte da sociedade do capital, territórios livres da 
contradição e dos conflitos, assim como a democracia não é uma sociedade ideal, sem conflitos, mas sim a criação e o usufruto incessível 
de direitos e deveres, a subversão do estabelecido, a luta por ser sujeito político nas tensões sociais. A esquerda deveria lutar e não viver 
de dogmas e mitos (BRENNEISEN, 2002, pp. 282-283). 



 

 

65

65

nacional, o governo federal, através do INCRA e do MEPF, instituiu o Projeto Lumiar82 de assistência 

técnica aos assentamentos, que teve curta duração (1998-1999) em virtude da simpatia dos técnicos ao MST 

e do estímulo à diversificação produtiva e ao autoconsumo das famílias (BRENNEISEN, 2002, pp. 69-73). 

O consumo próprio é uma produção menosprezada perante o comércio de mercadorias nas CPA’s, 

algo tido como insignificante e a ser superado, não moderno, típico do campesinato. O MST almejava 

demonstrar a eficiência e viabilidade dos assentamentos. Ser mais produtivo e abastecer os mercados mais do 

que a empresa agropecuária patronal era o que importava. O MST não entendia que os assentados sabem do 

risco que a dependência de tudo comprar e vender proporciona. Os agricultores valorizam o trabalho 

artesanal porque sabem que o mercado não é piedoso para com os pobres e que é importante trabalhar em 

diversas atividades para não depender de uma especialidade, porque freqüentemente atravessa momentos 

econômicos ruins. Sabem que a divisão técnica do trabalho e a especialização são as causas da pobreza e da 

subordinação (BRENNEISEN, 2002, p. 172). 

Porém, para o MST a eficiência política do movimento e econômica dos assentamentos dependia da 

profissionalização, da divisão e especialização do trabalho, da centralização dos planos e decisões, da unidade 

ideológica, do pensamento único, hegemônico e intolerante às divergências, daí a necessidade de elegerem 

representantes e administradores competentes e fiéis ao programa do MST (BRENNEISEN, 2002, p. 86). 

Para FERNANDES (1996, pp. 234-235), o autoritarismo das lideranças políticas dos movimentos, 

sindicatos, partidos etc. surge da preferência pelas ações de massa, que subjuga o diálogo, a troca de 

experiências, o aprendizado político dos trabalhadores em luta. A unidade de comando e o consenso são mais 

valorizados do que a liberdade intelectual e o confronto de idéias. Ao transformar os trabalhadores em 

massa, as lideranças autoritárias sufocam a manifestação das diferenças e ignoram os conflitos internos à 

organização, que não demoram a aflorar e a questionar os rumos da luta. 

No Assentamento Vitória (município de Lindoeste), os conflitos entre os objetivos dos assentados e 

do projeto cooperativista do MST provocaram o encerramento da produção de sementes, da horta 

comunitária, da serraria e do moinho coletivos. As resistências se deram por causa do descontentamento para 

com as práticas autoritárias, a remuneração por tempo trabalhado, as diferenças de esforços empregados no 

trabalho entre os assentados, a impossibilidade de autonomia, o cumprimento de cerimônias e horários, a 

normatização da vida pessoal e comunitária83, enfim, a modificação radical dos costumes. A cooperação 

proposta pelo MST baseava-se no trabalho coletivo com estranhos. Para os camponeses, a solidariedade é 

pautada na confiança, honestidade e disposição pessoal. É preciso conhecer a história dos parceiros para que 

a cooperação aconteça (BRENNEISEN, 2002, p. 107). 

                                                
82 Adaptação de projetos experimentais no Nordeste brasileiro, o Projeto Lumiar visava prestar assistência técnica aos assentados da 
reforma agrária e vincular os profissionais aos movimentos sociais por meio de sua contratação pelas cooperativas de trabalho. 
Competia ao governo federal financiar os salários e benefícios sociais destes empregados. Dado seu vínculo político, a preocupação 
dos trabalhadores rurais e técnicos era o abastecimento alimentar das famílias e das criações para livrarem-se da dependência de 
insumos e crédito, pois exigiam recursos indisponíveis aos assentados. Por não priorizar a agricultura mercantil e o investimento em 
produtos tecnológicos, como maquinários e sementes selecionadas, o programa foi cancelado pelo Estado (FABRINI, 2001, p. 57). 
83 Determinou-se que, no assentamento, as visitas poderiam se hospedar por no máximo por 3 dias, enquanto, no acampamento proibi-se 
a ausência por mais que 3 dias por semana. 
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No assentamento Mitacoré (município de São Miguel do Iguaçu), os assentados lutaram contra a 

coletivização e acordaram com o INCRA a divisão de lotes próprios para 60 famílias, enquanto outras 40 

trabalhariam no espaço coletivo. Estas: 

 
A princípio, contrariados com a decisão tomada, manifestavam-se apenas entre si, não publicamente ainda, nas reuniões e 
assembléias que se faziam (...) além do cultivo de mandioca e milho para consumo próprio, dedicaram-se ao cultivo da 
soja. Após a comercialização da safra produzida, retiradas as despesas e o valor referente à aquisição de um trator, o 
restante foi dividido entre eles. A quantidade recebida, inferior a que esperavam, contribuiu para aumentarem os 
descontentamentos e as desconfianças de que estavam sendo enganados (BRENNEISEN, 2002, p. 209). 
 

Os assentados da Fazenda Boi Preto (município de Santa Tereza do Oeste) construíram suas casas e 

demarcaram lotes, contrariando o projeto coletivo da direção do MST, que sugeriu o reassentamento dos 

descontentes em outras localidades84 (BRENNEISEN, 2002, p. 161). Aí a resistência à CPA se deu antes de 

sua instalação, graças às redes de parentesco que divulgaram informações sobre os assentamentos coletivos. 

Os assentados demarcaram os lotes à revelia das lideranças, que cederam às reivindicações e negociaram o 

uso familiar dos lotes (BRENNEISEN, 2002, pp. 185-186). A demarcação dos lotes, o título de propriedade 

e a constituição de linhas rurais nos assentamentos eram preferidos pelas famílias, pois a terra familiar 

permite maior liberdade de agir e escolher, enquanto a coletivização das terras, a concessão de posse e as 

agrovilas restringem a liberdade, a privacidade, dificultam o trabalho, a educação dos filhos e a criação de 

animais, facilitavam a vigilância das lideranças, o que colide com os objetivos das famílias (BRENNEISEN, 

2002, p. 278). De fato, a ideologização e o disciplinamento do movimento são violências cometidas contra os 

assentados e acampados (BRENNEISEN, 2002, p. 238). 

No assentamento Verdum (em Santa Teresa do Oeste) não houve sorteio de famílias a serem 

assentadas, mas sim entraram aquelas famílias que aceitaram a proposta de CPA da direção estadual do 

MST. Aceitaram menos por convicção ideológica e consentimento e mais por necessidade, cansaço e pressa 

de voltarem a lavrar a terra (BRENNEISEN, 2002, p. 138-139). Além da história de luta e de vida de cada 

família sem-terra, há critérios não oficiais na escolha dos sem-terra a serem assentados, como fidelidade 

ideológica, relações de amizade, dívidas morais por favores, apadrinhamento, resistência às decisões das 

autoridades do movimento (BRENNEISEN, 2002, p. 168). 

Os assentados da cooperativa COPRAC sentiam-se discriminados e explorados pelas lideranças, pois 

poucas vezes conquistavam o direito de manifestar seus descontentamentos nas reuniões e consideravam que 

o trabalho na lavoura deveria ser mais valorizado, porque recebiam o mesmo valor daqueles que trabalhavam 

em serviços mais leves ou que não geravam renda. A centralização do comando da cooperativa pela diretoria 

causou um distanciamento social entre os assentados e ela. Informações já não eram divulgadas, planos e 

metas não eram discutidos, não participavam de negociações com autoridades políticas, não sabiam das 
                                                
84 FERNANDES (1996, p. 206) também discorreu sobre conflitos entre lideranças do MST e as famílias precariamente assentadas nos 
projetos provisórios da região do Pontal do Paranapanema, que não aceitavam a ameaça do movimento ao Instituto de Terras do Estado 
de São Paulo (ITESP) de abandonar estas terras no caso da infra-estrutura não ser ofertada. Diante da insubordinação dos assentados, 
diretores e coordenadores as acusavam de não terem consciência política e exigiam fidelidade ao MST, isto é, sua obediência. De posse 
da terra, as famílias se sentiam menos dependentes da ajuda e favores dos superiores, o que lhes permitia resistir sem maiores represálias. 
No município de Martinópolis/SP famílias de arrendatários e assalariados ocuparam a Fazenda Porta do Sol em 1994 a partir da direção 
de políticos, comerciantes e profissionais autônomos interessados na apropriação das terras. Embora os diretores tentassem isolar seus 
acampados de outros movimentos sociais, estas famílias aliaram-se ao MST e perderam o apoio privilegiado da prefeitura como punição. 
Contudo, passados alguns meses, as famílias acampadas também “... não se consideravam ligadas ao Movimento” (FERNANDES, 
1996, p. 221-222) em razão dos desentendimentos e autoritarismo das lideranças do MST. 
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transações financeiras efetuadas. Assim, propuseram a remuneração por produtividade e não por hora 

trabalhada, o que foi rejeitado pela direção estadual do MST, negação respondida pelos assentados com a 

redução da intensidade do seu trabalho, impactando diretamente a economia da CPA que faliu em 199985 

(BRENNEISEN, 2002, pp. 157-161). 

Com a falência das primeiras cooperativas86 algumas lideranças compreenderam as contradições do 

projeto coletivista e as tensões entre os assentados e o movimento. Despertaram para a necessidade de 

respeitar os costumes, de evitar mudanças rápidas de comportamento para não gerar resistências 

(BRENNEISEN, 2002, p. 179). A CONCRAB reconheceu a existência do poder nas cooperativas do MST, 

reviu seu cooperativismo em 1994 e voltou-se mais para as Cooperativas de Prestação de Serviço (CPS’s) ou 

qualquer outra forma associativa a partir de 1998. Ainda que atrasadas, as direções do MST perceberam os 

conflitos, mas não desistiram do projeto coletivista e da transformação do campesinato87. Contudo, “... foi a 

resistência da base que exerceu sobre a direção do Movimento uma ação educativa, obrigando-os a, pelo 

menos, eleger o debate sobre a questão como...” prioridade (BRENNEISEN, 2002, pp. 266-269). 

Assim como há lutas contra o controle do capital, surgem resistências ao poder das autoridades dos 

movimentos sociais, que se manifestam explicitamente quando os oprimidos não suportam os mandos, no 

momento que percebem injustiça na troca de favores. O fracasso das cooperativas disciplinares do MST e a 

desobediência dos assentados ao projeto de coletivização da vida e do trabalho devem-se à proposta oriunda 

de uma ideologia que não provém da consciência dos trabalhadores rurais, mas sim da ciência, da filosofia e 

da política (FABRINI, 2003; BRENNEISEN, 2002, p. 29). 

Como também são seres humanos e ainda encontram-se no espaço geográfico, os assentados e 

lideranças discutem e se confrontam, mas muitos desses conflitos poderiam ser evitados se não houvesse 

incapacidade política e intelectual das lideranças. 

Além disso, os nomes dos acampamentos e assentamentos são escolhidos pelas lideranças e mediadores 

letrados que adotam lideranças políticas e intelectuais como símbolos de lutas, expoentes de causas populares 

pretéritas88. Em geral, os militantes famosos homenageados não são conhecidos e nada representam para os 

trabalhadores rurais. A aceitação se dá pelo pagamento de favores e pela timidez diante de pessoas letradas. 

As diretorias possuem uma autoridade legal e moral, porque eleitas e detêm conhecimentos, 

informações e são hábeis oradoras, o que intimida e silencia inicialmente os demais assentados, que não se 

atrevem a questionar as propostas, aprovadas por unanimidade nas assembléias, eleições e audiências, tornando 

estas instâncias o limite da democracia cooperativista. Não saber ou participar gera desconfiança e enfraquece a 

organização política, pois é baseada na coerção e não na solidariedade (BRENNEISEN, 2002, p. 164). 

                                                
85 O aprendizado de luta pelo usufruto de direitos não terminou com o acampamento, por essa razão os assentados resistem e se 
manifestam contra a imposição de práticas que não correspondem ao que desejam. Os assentados não são ignorantes e submissos, mas 
sim ludibriam o poder, fingem concordar quando se calam e não obedecem (BRENNEISEN, 2002, pp. 212-213). 
86 As CPA ś fracassaram por não se adaptaram aos camponeses e por exigir deles uma transformação radical (FABRINI, 2003). 
87 Especialmente no IV Congresso Nacional o MST reviu seu cooperativismo apenas nas questões de envolvimento das famílias no 
ideal da coletivização. Entendeu-se que o uso cooperativo de bens coletivos ainda é a melhor organização social, mas seria preciso 
preparar as famílias para tanto. Revolucionariam a cultura camponesa dessa forma (BRENNEISEN, 2002, pp. 73-74). 
88 A despeito disso, os assentados e a comunidade local ainda denominam os assentamentos com os nomes das fazendas. Às vezes, as 
histórias que envolvem as lutas populares passadas são distorcidas e imaginadas pelas paixões ideológicas. 
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A dominação não se dá exclusivamente das direções sobre os assentados, mas também do homem 

sobre a mulher89, dos pais sobre os filhos90, do irmão sobre os outros, entre vizinhos91. Os assentados 

também são agentes do poder na medida em que esperam das lideranças clientelismo, apadrinhamento e 

troca de favores. Poucos são os que se consideram sujeitos nas cooperativas e muitos esperam que as 

lideranças do movimento façam benfeitorias para obter seu respeito. Quando um direito se torna um 

privilégio consentido e não uma conquista, há espaço para o surgimento de relações de dominação, 

assentadas mais na lealdade ao benfeitor do que no medo da autoridade. Assim, a cooptação dos 

trabalhadores pelas lideranças se dá antes porque as cooperativas aparecem como provedoras de bens, 

favores e serviços do que por sua conscientização política. O poder das cooperativas ou do movimento sobre 

os assentados deriva do controle dos recursos e informações, que podem ser liberados de forma seletiva e 

privilegiada (BRENNEISEN, 2002, pp. 261-264). 

Os camponeses, como os demais grupos sociais, vivem através de relações pessoais (confiança, 

favor, amizade) e formais (comercialização, negócios). Tradição e modernidade se combinam de forma tensa 

e complementar, mas até as relações formais são permeadas por relações pessoais, como confiança, 

fidelidade, simpatia, conversa, respeito à palavra dada. 

Os assentamentos coletivizados tornaram-se espaços autoritários porque normatizaram o cotidiano 

comunitário e pessoal. Para escapar às normas, as famílias trocam de acampamento, de movimento, buscam 

empregos temporários ou migram. A normatização se opõe à liberdade do uso do espaço, do tempo e de 

decidir o que fazer, pensar e se comportar (BRENNEISEN, 2002, p. 173). 

A violência dos conflitos, o longo tempo de espera e o autoritarismo de lideranças são motivos para a 

desistência de muitas famílias em continuar nos movimentos sociais ou nos acampamentos, especialmente 

aquelas que têm possibilidade de sobreviver de atividades temporárias e pouco participaram do aprendizado 

político. Todavia, muitas retornam por insatisfação para com essas alternativas e para saciarem a necessidade 

de voltar ao campo como trabalhadores (FERNANDES, 1996, p. 178). 

BRENNEISEN (2002) também identificou a existência de práticas de coerção exercidas por 

lideranças e técnicos sobre os assentados e cooperativas para o desvio de uma porcentagem da produção 

familiar, dos financiamentos agrícolas e convênios do governo para o financiamento do movimento92, prática 

que se institucionalizou em 1989 no V Encontro Nacional do MST com a aprovação do documento “Normas 

Gerais do MST”. Poucos entrevistados pela autora falavam sobre isso. Outros confirmavam os 

desentendimentos e as represálias que sofreram por se recusar a colaborar. 

                                                
89 Os homens não desejavam dividir o controle que têm sobre suas mulheres. Nas cooperativas elas tinham mais tempo para aprender 
e descansar, maior liberdade de falar, de discutir, de obter dinheiro no trabalho do que no lote familiar. De fato, elas se sentiam mais 
valorizadas e reconhecidas na igualdade da coletivização (BRENNEISEN, 2002, p. 176). 
90 Os pais combatem a separação dos filhos em setores das cooperativas porque isso significava um aprendizado sobre o qual não têm 
controle. Seus conhecimentos não seriam herdados e a racionalidade dos filhos não seria a dos pais, tornar-se-ia outra 
(BRENNEISEN, 2002, p. 178). 
91 Também há preconceitos e discriminações étnicas nos movimentos, pois acompanham as pessoas educadas na sociedade. Em sua 
maioria, as lideranças dos acampamentos, assentamentos e cooperativas eram colonos de descendência européia e defendiam os projetos 
coletivos, enquanto poucos caboclos exerciam cargos de decisão e eram os primeiros a se opor às CPA’s (BRENNEISEN, 2002, p. 256). 
92 Denúncias da imprensa sobre esses desvios provocaram um escândalo público e uma auditoria na COAGRI, na CCA/PR e na 
CCA/SP, além da extinção do projeto LUMIAR em 2000 (BRENNEISEN, 2002, p. 262). O MST alegou na CPMI da Terra que os 
sindicatos também cobram (legalmente) taxas compulsórias, então também tinha direito de fazê-lo (LUPION, 2005, p. 229). 
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Sabendo da histórica cultura do autoritarismo, clientelismo, patrimonialismo, apadrinhamento e 

fidelidade dos brasileiros (MARTINS, 1999), não se torna exatamente uma surpresa a existência da dominação 

e da resistência no interior dos movimentos de trabalhadores (BRENNEISEN, 2002, p. 21). Essas relações 

pessoais de dívida e gratidão se estabelecem mesmo entre integrantes de movimentos sociais, filiados a partidos 

populares e autoridades locais. A despeito de convicções ideológicas e causas políticas, líderes de partidos 

conservadores e patronais auxiliam acampados e assentados com a intenção de serem recompensados93, assim 

como esses trabalhadores retribuem os benefícios recebidos94, o que contesta a eficiência da conscientização 

dos camponeses com a educação política nos movimentos, sindicatos e partidos. 

Apesar da existência de relações de poder nos movimentos de sem-terra, ROOS (2007, pp. 57-63) 

afirma que estas organizações ainda são importantes para a realização da reforma agrária e para a 

mobilização política dos trabalhadores rurais. O autor contesta a tese de MARTINS (2003b, p. 122) que 

afirma ocorrer no acampamento, em vista de seu caráter provisório e precário, não um ganho educacional, 

mas sim a perda dos valores sociais que referenciavam a consciência e o comportamento dos camponeses. O 

acampamento degradaria a sociabilidade dos trabalhadores rurais ao ser lugar de doutrinação política e de 

testes de relações sociais inventadas pelos movimentos sociais a partir das ideologias estranhas ao mundo 

camponês. Aí as famílias teriam de se submeter a normas de convivência postas pelos movimentos e renovar 

sua inserção social para alcançar o direito de serem assentadas. 

Para MARTINS (2003b), os trabalhadores rurais conseguiriam reviver as tradições camponesas 

apenas nos assentamentos, espaço onde viverão definitivamente e que permite maior autonomia das famílias 

em relação às ordens dos movimentos. Por terem conquistado a terra, a resistência dos camponeses ao 

autoritarismo e à ideologia dos movimentos se manifestaria aí de forma mais explícita. Não que a 

propriedade privada regredisse a consciência dos trabalhadores à ideologia burguesa, mas a posse do solo e o 

trabalho familiar lhes proporcionam maior independência. 

Todavia, BRENNEISEN (2002) afirma existirem tanto relações de dominação como resistências nos 

assentamentos, enquanto os acampamentos permitiriam aos camponeses tornarem-se sujeitos de sua ressocialização. 

Para ROOS (2007, pp. 57-58), o acampamento também é um espaço de ressocialização das famílias camponesas, 

onde compreendem a importância da cooperação, da luta coletiva por direitos e da participação política. Por ser a 

expressão geográfica da luta pela terra, o acampamento torna visível a questão agrária ao restante da sociedade e tem 

potencial para modificar a compreensão das pessoas sobre os movimentos sociais. 

A identidade sem-terra seria construída pela história de luta nos acampamentos e assentamentos. A 

convivência coletiva nestes espaços educa o trabalhador rural sobre a importância da solidariedade e da 

cooperação para a conquista de objetivos comuns, o ajuda a compreender sua situação na sociedade que 

integra. Este aprendizado o torna sujeito político, qualidade que não se perde com sua saída do 

                                                
93 Até mesmo o PFL do município de Teodoro Sampaio/SP apoiou o MST durante a campanha eleitoral de 1992 para obter o eleitorado dos 
assentamentos acostumado com a troca de favores dentro do movimento (FERNANDES, 1996, pp. 195-196). 
94 Os camponeses apóiam aqueles em quem confiam e quem os ajuda nos momentos de dificuldade, de forma a compensar o auxílio 
mais tarde. É preciso que haja o estabelecimento de relações pessoais. Nas eleições os vínculos pessoais da lealdade, retribuição e 
confiança se revelam. O voto e o apoio à candidatura dependem mais dos valores tradicionais do que da moderna consciência cidadã. 
Para não sofrer nos momentos de penúria, respeitam-se as trocas de favores, cujas ofertas e recompensas são pagas em tempos 
diferentes conforme um cálculo subjetivo que atribui valores diferentes a cada favor, dependendo da importância e da dificuldade do 
ato (BRENNEISEN, 2004, pp. 133-134). 
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acampamento. A experiência aí vivida é aproveitada pelos assentados para permanecer na terra, com o 

intuito de satisfazer demandas comuns e cotidianas, continuar a serem sujeitos políticos e manterem-se 

vinculados às lutas das organizações de trabalhadores95. A participação nos coletivos96 é de interesse dos 

assentados por garantir sua permanência no campo, a sobrevivência no lote, a reprodução dos valores 

camponeses e a recriação das relações sociais. A organização coletiva favorece a resistência política dos 

assentados por reforçar laços de amizade e solidariedade entre companheiros de luta (ROOS, 2007). 

ROOS (2007, pp. 68-73) constatou a tendência das famílias que compraram lotes e não participaram 

da conquista do assentamento de não se associarem aos grupos ou cooperarem com outros assentados no 

trabalho cotidiano e nas ações coletivas. Portanto, no assentamento existem formas de cooperação e 

organização coletiva, ainda que não cristalizadas em cooperativas e nos projetos de coletivização do MST, 

haja visto que as lutas dos camponeses originam-se de suas necessidades e não dos ideais formulados pelas 

ideologias dos movimentos97. A cooperação e associação dos camponeses se viabilizam tão somente quando 

o coletivo ouve o que eles têm a dizer, respeita a autonomia das famílias, não ameaça as tradições ou o 

controle familiar do trabalho e dos meios de produção. 

No acampamento, os trabalhadores rurais foram apresentados às lideranças do MST, onde 

conheceram seus objetivos e técnicas de organização. Formaram grupos para debater questões pertinentes ao 

seu cotidiano, à história agrária e à política. As propostas eram apresentadas às comissões e votadas nas 

assembléias. Cada instância possuía um coordenador que representava os demais acampados nas negociações 

e debates. Tal experiência de organização coletiva foi assimilada pelas famílias como importante forma de 

luta, tanto que apenas as famílias que compraram lotes de assentados desistentes e, portanto, não 

vivenciaram o acampamento, não participam dos coletivos. No assentamento, reduziu-se a freqüência das 

reuniões em função do trabalho nos lotes, da maior dispersão e isolamento das famílias sobre seus problemas 

pessoais, mas quando emergem problemas comuns há imediata mobilização dos assentados na associação 

local e respeito às decisões do grupo (ROOS, 2007, pp. 54-56). 

O reconhecimento da importância dos acampamentos pelos trabalhadores rurais, a adaptação de suas 

formas de organização nos assentamentos e a identificação dos assentados como sem-terra põe em cheque o 

argumento de que há apenas perdas no espaço do provisório. Ainda que provisório, no acampamento as 

relações sociais são revividas, reinventadas e territorializadas nos assentamentos. 
                                                
95 As famílias do assentamento Rio Perdido (Quedas do Iguaçu), por exemplo, desenvolvem associações para aperfeiçoar a produção 
agropecuária e sua comercialização, promovem ações coletivas (debates, reuniões, manifestações, trabalhos comunitários, 
cooperativas, confraternizações), colaboraram com os acampamentos e assentamentos da região por meio da doação de alimentos, da 
participação em eventos, marchas e protestos, da organização das ocupações e dos coletivos. Por sua vez, o uso de agrotóxicos e 
sementes transgênicas no assentamento é combatido por entenderem ser a agricultura química, a transgenia e o agronegócio 
malefícios aos trabalhadores, o que revela seu alinhamento político às causas do MST. A participação de jovens e mulheres nos 
coletivos, com direito a voz e voto, demonstra que dentro das famílias pode haver diferenças e que a solidariedade associativa não 
deve ser restrita aos homens adultos (ROOS, 2007, pp. 65-66). 
96 Os grupos nos assentamentos são organizados preferencialmente entre vizinhos e parentes, pois a proximidade dos lotes facilita a 
comunicação e a locomoção, enquanto o vínculo sangüíneo fortalece a coesão dos grupos. 
97 Apesar da divisão inicial dos grupos, os acampados da Fazenda Rio das Cobras (município de Quedas do Iguaçu) decidiram por 
cooperar e militar no MST. No entanto, a decisão de acampar e ocupar a fazenda foi iniciativa dos arrendatários de Quedas do 
Iguaçu, até então não vinculados aos movimentos de sem-terra ou ao sindicato. “Isso aponta para a idéia de que a luta camponesa 
não ocorre necessariamente num movimento social já organizado. O que comprova que os camponeses são sujeitos políticos que 
possuem autonomia e não são subordinados aos movimentos sociais já constituídos” (ROOS, 2007, p. 49). Para sustentar o 
acampamento, os adultos trabalhavam como diaristas para fazendeiros da região até o momento que estes souberam de sua 
participação no sindicato, no MST, nos acampamentos e na ocupação. Deixando de emprega-los, os fazendeiros dificultavam a 
manutenção do acampamento e esperavam desmobiliza-lo. 
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ROOS (2007, p. 58) não nega a existência do poder nos acampamentos ou a tentativa das lideranças 

e assessores em incutir nos camponeses ideologias estranhas a sua consciência, de forma a silenciar estes 

trabalhadores e menosprezar sua criatividade. Todavia, os movimentos sociais tornaram-se, principalmente, 

veículos de conquista de objetivos comuns, em torno dos quais se forjam as identidades. Se prevalece o 

autoritarismo, os movimentos sociais definhariam em razão do abandono dos trabalhadores em luta e da 

criação de outra forma de organização política. Enfim, haveria tão somente uma crise da forma de luta, 

organizacional e não da necessidade de lutar. 

Apesar do esforço dos mediadores em transformar a consciência dos camponeses com suas 

ideologias e da existência de relações de poder nos acampamentos e assentamentos, os movimentos sociais 

ainda são os principais sujeitos das lutas pelo controle dos meios de produção pelos trabalhadores, pela 

democratização política da sociedade nacional e pela promoção das populações pobres à qualidade de 

cidadãos (ROOS, 2007, p. 59). 

Para BRENNEISEN (2002) e ROOS (2007), os trabalhadores rurais também têm a capacidade de resistir 

aos mandos dos mediadores e contestar os modelos políticos e as ideologias empregados pelos movimento 

sociais. No caso de estagnação da luta e da conquista de objetivos, os camponeses abandonarão estas organizações 

políticas como já fizeram no passado para criar outras sob seu controle. A luta pela terra no Brasil é também uma 

história de superação das formas de organização política dos trabalhadores que entraram em crise, como os 

movimentos messiânicos, sindicatos, cooperativas, partidos, associações, revoltas, guerrilhas, CEB´s e pastorais 

(GRZYBOWSKI, 2004, p. 289). MARTINS (2004) chama a atenção para a vivência de um tempo de crise dos 

movimentos sociais enquanto mediadores dos camponeses em luta pela reforma agrária. 

Os movimentos sociais são uma das formas da luta de classes, já que seus integrantes (como qualquer 

outro ser) participam do mundo do trabalho e das relações que constituem a sociedade, de modo a ocupar um 

lugar social e a desenvolver uma consciência das contradições, que podem ou não levá-lo a lutar diante das 

tensões, manifestando assim os conflitos. Portanto, a condição de trabalhador não gera obrigatoriamente uma 

consciência rebelde e a certeza de agente revolucionário, o que frustra muitos líderes e intelectuais. 

Para explicar a não-realização deste dever histórico, aqueles personagens se proclamam vanguarda 

das organizações de trabalhadores (partidos, sindicatos, movimentos, jornais, universidade), cuja função 

seria orientar as lutas e esclarecer a natureza da sociedade capitalista. Porém o que fazem pode dominar, 

alienar e se opôr às necessidades radicais dos trabalhadores, tidas como frutos das ideologias burguesas ou 

reformistas pela vanguarda incapaz de compreender a real condição social destas pessoas (THOMPSON, 

1979 apud. ALENTEJANO, 2007, p. 102). 

MARTINS (1981, 1999, 2004, 2003a, 2003b) já alertava para as limitações dos mediadores dos 

movimentos sociais, que ignoram as reivindicações dos trabalhadores rurais por não lhes parecerem radicais 

e por não compreendem a natureza da resistência e dos objetivos dos camponeses e indígenas. Para o autor, 

ainda há uma má articulação entre o projeto comunitário dos sem-terra - que desejam recriar suas vidas a 

partir das tradições – e a proposta dos movimentos em transformar radicalmente a sociedade capitalista. O 

potencial de resistência e inovação dos movimentos manifesta-se cotidianamente assim como as relações de 

dominação, das quais os trabalhadores rurais se defendem. 
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A incapacidade dos mediadores e lideranças dos movimentos sociais em compreender as necessidades 

e comportamento dos camponeses tem gerado tensões nos acampamentos e assentamentos, o que enfraquece a 

organização política dos trabalhadores rurais e limita as lutas (MARTINS, 2004). Tal incompetência intelectual 

se deve ao descompasso entre a realidade e a ideologia adotada (FABRINI, 2003), como também à recriação de 

práticas autoritárias e paternalistas nos movimentos sociais (BRENNEISEN, 2002). 

A educação de jovens lideranças pelo movimento a partir das ideologias adotadas no projeto político 

do MST têm transformado o movimento em uma entidade burocrática, limitando assim seu potencial 

democrático e criativo. A ideologia e a política tomam conta do MST e subordinam as motivações de ordem 

religiosa e moral que movem os trabalhadores sem-terra. Argumentos de natureza científica e ideológica 

sobre a crise humanitária que o capital provoca fazem a direção do movimento entender que as lutas e a 

reforma agrária não são somente uma necessidade social dos camponeses, mas sim como um instrumento de 

transformação radical da sociedade (BRENNEISEN, 2002, pp. 48-51). 

Para o MST e parte de seus mediadores, a reforma agrária é um instrumento para a revolução social, 

de forma a modelar seus territórios a novos modos de organização social e econômica, proporcionando outra 

consciência política. Quando há a adoção de ideologias estranhas ao mundo camponês pelos movimentos 

surgem desentendimentos, incompreensões e distanciamento político-social das lideranças em relação aos 

trabalhadores rurais. Para MARTINS (2004, pp. 36-37), a excessiva “ideologização do trabalho pastoral” e 

político dos movimentos distorce a condição social e o potencial histórico do campesinato. O trabalho 

pastoral deve estimular a organização e o raciocínio a partir dos valores camponeses e não incutir neles 

racionalidades exóticas, como a partidária. 

O aprendizado político, o compartilhamento das dificuldades do acampamento e a cooperação na luta 

não eliminam as diferenças sociais das famílias ou modificam radicalmente a consciência política dos 

camponeses. Eles resistem às outras racionalidades, seja a do latifundiário, do assalariado ou do movimento. 

Modificar a racionalidade camponesa implicaria na desmobilização das famílias, atingiria seus objetivos e a 

terra perderia o significado que tem para eles. Objetivamente, os movimentos destroem sua própria razão de 

existir ao pretender mudar os sujeitos que o formam. Transformar a luta dos trabalhadores implicará na 

transformação ou no definhamento dos movimentos (BRENNEISEN, 2004, pp. 68-69). 

 Os acampamentos possibilitam o aprendizado político aos sem-terra, mas sua ocorrência não é 

obrigatória. Essa educação sobre a luta não se torna cotidiano dos trabalhadores acampados que poucos 

participam das instâncias coletivas e da convivência diária do acampamento. Por se ausentarem, em virtude 

de trabalho, procura de emprego e falta de apoio externo, muitas famílias não se tornaram sujeitos políticos98, 

função tomada pelas lideranças das coordenações e setores que passaram a não consultar os acampados e a 

simplesmente a transmitir ordens e informações aos que vinham tomar conhecimento do andamento das luta. 
                                                
98 FERNANDES (1996, p.196) relata relações de clientelismo no Estado de São Paulo, onde famílias podiam se ausentar do 
acampamento Primeiro de Abril e não participar das instâncias coletivas de decisão e debate em troca do pagamento de diária à 
coordenação. Era permitido o pagamento de salário a desempregados para que os representassem no acampamento, seja para votar, 
responder chamada e manter ocupado o barraco, o que lhe daria direito de participar do sorteio das famílias a serem assentadas. Os 
acampados proprietários de tratores que permitissem o seu uso pelo movimento foram privilegiados com a obtenção de dois ou mais 
lotes. De fato, a luta pela terra tornou-se aí uma representação daqueles que pagavam e daqueles que eram pagos. Nenhum destes 
sujeitos aprendeu a lutar ou se identificou com o movimento, apenas se favoreceu com a resistência dos outros. Evidentemente, tais 
práticas negam a busca por justiça e por direitos em nome do privilégio, do qual muitos discordavam e poucos se manifestavam 
frente ao poder das lideranças e dos acampados representados. 
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O monopólio das decisões pelas lideranças causa conflitos e a reprodução de relações de poder nos 

acampamentos, de forma a desmobilizar a luta pela passividade ou desistência das famílias descontentes com 

o movimento (FERNANDES, 1996, pp. 171-180). 

  
Essa realidade desvirtuava, ainda mais, o espaço de socialização política. O processo de conscientização e da criação da 
identidade da luta, bem como os seus princípios, ficavam em segundo plano. Nessa condição, o descontentamento dos 
trabalhadores era exarado apenas como reclamação nos bastidores. As reuniões dos grupos de famílias que deveriam ser os 
espaços de socialização política para tentar transformar essa situação, era o espaço do monólogo e do personalismo dos 
coordenadores, que informavam acerca das tarefas a serem realizadas e sobre o andamento das negociações com o governo 
e os grileiros (...) A persistência das relações de dependência entre os coordenadores, que tinham o controle das principais 
informações e dos outros trabalhadores, que não conseguiam construir as condições objetivas para questionar as propostas 
das quais discordavam, impedia a manifestação das discussões e a exposição de seus interesses. Assim todos estavam 
conscientes dos problemas internos do acampamento, mas aparentavam que nada de errado estava acontecendo. Dessa 
forma, nas assembléias (...) as lideranças apresentam as questões já aprovadas nas reuniões e as votações são apenas 
simbólicas, a maioria votava a favor, mesmo sem ter discutido as questões (FERNANDES, 1996, pp. 197-198). 
 

A preferência do MST pelas ocupações de terra o diferencia das outras organizações, que priorizam a 

negociação e os acampamentos nas vias públicas para evitar confrontos. Aliás, a existência de várias 

organizações que lutam pela terra demonstra haver diferentes ideologias políticas e interpretações da questão 

agrária, bem como a presença de poder e problemas de relacionamento no interior das organizações populares. 

 A incapacidade dos movimentos em negociar se reflete na quantidade de pessoas mobilizadas e 

ocupações de terra, bem como na qualidade das conquistas. O poder e a incompreensão da sociabilidade dos 

trabalhadores rurais levam os movimentos, pastorais e sindicatos à atrofia e à negação das necessidades dos 

camponeses, isto é, prejudicam aqueles que deveriam ajudar e põe em xeque sua existência. No entanto, 

quando estas entidades revêem suas (interpret)ações sua capacidade política de mobilização melhora. 

O poder promove algumas ações massivas, mas ele não impede a rápida desmobilização em 

momentos adversos. Por outro lado, as relações de poder nos movimentos sociais e sindicais desestimulam as 

famílias, que podem abandonar temporariamente a luta pela terra, trocar de organização ou então enfrentar as 

lideranças, explicitando as divergências e conflitos já observados entre camponeses e lideranças do 

MASTRO, antes do MST portanto. 

Com a mesma facilidade com que milhares de famílias entraram nos acampamentos, muitas saíram 

com a frustração das promessas de assentamento e com a repressão judicial, policial, patronal e 

governamental, pois as organizações populares não se preocuparam ou não conseguiram legar um 

aprendizado político aos novos acampados. 

A participação de assentados em ocupações e de acampados em manifestações em prol dos 

assentamentos depende da convivência, da formação de identidades, da solidariedade e do aprendizado 

político obtido nos acampamentos. A existência de relações de clientelismo, apadrinhamento e de dominação 

nas organizações populares apenas desmobiliza os camponeses e fornece poder às lideranças. 

A discriminação étnica, o nepotismo, o paternalismo, a troca de favores, o clientelismo, a dominação, 

os privilégios e a alienação ocorrem na sociedade e nos movimentos sociais, afinal eles convivem no mesmo 

mundo. Embora os assentamentos rurais sejam espaços de uma ressocialização mais digna que as cidades para 

os sem-terra, não são territórios libertos do capitalismo e do poder. A territorialização não significa isolamento 

ou saída da sociedade. A liberdade oferecida pela posse da terra ou no acampamento é limitada, não é absoluta 

em termos políticos ou econômicos, ainda mais com a reprodução das relações de poder no interior dos 
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movimentos. A existência dessas relações no interior dos movimentos vai erodindo a moralidade dessas 

organizações, a qual é a principal força que sustenta suas reivindicações. 

Esses fatos estimulam a tese dos ruralistas do malefício dos movimentos de trabalhadores e da luta 

pela terra, o que se reflete nas Câmaras de Vereadores, na ALP e no Congresso Nacional, onde a bancada 

ruralista supera a dos trabalhadores. Por essa razão, as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI’s) tiveram 

a possibilidade de desviar o foco das investigações e dos relatórios da reforma agrária para os problemas e 

limitações dos movimentos de sem-terra, cujos resultados influenciaram as decisões do Legislativo, 

Judiciário e do Executivo sobre as políticas da reforma agrária desde 2005. 

 

2.4  Os Movimentos de Sem-Terra nas CPI’s 

 
 Por basear sua economia na industrialização e exportação de sua produção agropecuária, o Paraná 

possui uma poderosa classe de proprietários de terra, senhora deste fundamental meio de produção. A aliança 

com as empresas do agronegócio, sua organização política e influência sobre comunidades, imprensa 

regional e espaços públicos permitem aos ruralistas paranaenses terem representantes nas prefeituras, 

empresas estatais, câmaras de vereadores, Ministérios, Secretarias Estaduais, na ALP e no Congresso 

Nacional, especialmente nas Comissões relacionadas à reforma agrária e agricultura. Os ruralistas daqui não 

mais se proclamam apenas proprietários rurais, mas sim como agricultores profissionais do mundo do 

agronegócio, espaço econômico competitivo onde atuariam os mais competitivos empresários ou produtores 

rurais (PACHECO, 2004, p. 211), argumentando com isso que não haveriam mais latifúndios no Estado em 

razão da modernização do campo. 

Essa tese foi defendida pela ALP, que instaurou em 2004 a CPI da Reforma Agrária, motivada pela 

criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Terra pelo Congresso Nacional99 e pelo 

anúncio do II PNRA. Formada por 15 deputados estaduais, a CPI tinha por objetivo avaliar os assentamentos 

rurais e estudar os conflitos agrários no Estado (MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ, 2005). A CPI e a 

ALP100 aprovaram em 2005 o relatório que concluía a inexistência de terras disponíveis para a reforma 

agrária no Paraná, pois todas teriam uso produtivo, destinadas à proteção ambiental ou então seriam 

imprestáveis à agropecuária, avaliação questionada pela quantidade de assentamentos aqui existentes, pela 

história de conflitos e de apropriação de terras alheias por fazendeiros quando houve a colonização. 

A extinção do latifúndio seria comprovada por ser o Paraná uma das maiores regiões do agronegócio 

no Brasil, espaço tomado por máquinas agrícolas, lavouras, cooperativas, criatórios de animais e agroindústrias 

desde a década de 1970, quando houve a tecnificação da agricultura e aumento da produtividade do trabalho. 

Onde o agronegócio se territorializa não haveria espaço para estabelecimentos improdutivos, que rapidamente 

seriam incorporados pela sua incapacidade de concorrer no mercado globalizado. A improdutividade do 
                                                
99 Instalada em 2003, quando a classe patronal se indignou com a elaboração do II PNRA e o uso do boné do MST pelo novo 
presidente da República, simbolizando uma possível aliança entre o governo federal e os movimentos sociais. 
100 A ALP formou uma comitiva - composta pelos deputados estaduais Élio Lino Rusch (PFL) e Mário Bradock (PMDB), o 
Procurador de Justiça do Paraná, os deputados federais paranaenses Eduardo Sciarra (PFL), Abelardo Lupion (PFL, relator da CPMI 
da Terra no Congresso Nacional e neto dos ex-governador Moisés Lupion), Moacir Micheletto (PMDB), senador Álvaro Dias 
(PSDB-PR, presidente da CPMI da Terra) - incumbida de entregar o relatório da CPI às autoridades federais vinculadas à 
normatização, fiscalização e execução das políticas de reforma agrária, de forma que, orientadas pelas conclusões das duas comissões 
parlamentares de inquérito, tenderão a dificultar as conquistas dos movimentos sociais. 
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latifúndio seria incompatível com a competência técnica e econômica da agricultura moderna que transformou 

o Estado em celeiro do Brasil. Para a CPI, se existem terras agricultáveis sem uso seria demérito das ocupações 

promovidas pelos sem-terra que, quando acampam e são assentados, tornam improdutivas suas propriedades 

rurais. Os produtores rurais101 não conseguiriam cultivar o solo por causa dos acampados, que impediriam o 

acesso, matariam as criações e destruíriam as lavouras, benfeitorias e maquinários para provar ao INCRA a 

improdutividade das terras e a desobediência à função social da terra. 

Como as lutas das gerações anteriores já haviam conquistado o reconhecimento do Estado sobre a 

existência do latifúndio no Brasil com o Estatuto da Terra, o discurso dos ruralistas proclama a modernização 

do campo e a importância do agronegócio para a economia nacional, de modo à desconstruir a idéia da 

existência do latifúndio no tempo presente. As fazendas seriam produtivas porque vinculadas ao agronegócio 

e tornam-se improdutivas quando invadidas pelos sem-terra, situação que se agravaria com a formação dos 

assentamentos. Esta é a lógica do discurso dos presidentes da SRO e do SRP de Cascavel que afirma ser “... 

os produtores que alimentam o país e que as áreas se tornam improdutivas quando invadidas” (NONATO, 

2008a, p. 3), de forma que os sem-terra não conseguiriam nem se alimentar e necessitariam de cestas básicas. 

Empregos e riqueza também seriam extintos com os assentamentos102. 

A CPI também concluiu que as relações entre o INCRA, os assentados e os movimentos sociais são 

desconhecidas da sociedade. Considerou-se que os assentamentos e atos dos movimentos sociais pouco serve 

ao desenvolvimento regional ou à promoção social das famílias sem-terra, pois poucos assentados têm vocação 

ao trabalho agrícola e os movimentos subordinam a agricultura e as famílias aos seus interesses políticos. Essas 

seriam as razões dos assentados venderem seus lotes e de muitas famílias assentadas passarem fome103. 

Como solução aos conflitos de terra, a CPI propôs o arrendamento de terras por parte dos sem-terra, 

a ser pago com financiamento governamental a juros baixos ao invés de custear a desapropriação de terras 

(SOUZA, 2005), tal como a proposta de reforma agrária do governo Collor. O arrendamento tornar-se-ia 

política complementar do Banco da Terra. 

O relatório foi tido pelos três senadores do Paraná como um estudo sério e técnico, porque pautado 

nas visitas a campo e não nas paixões ideológicas104 (MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ, 2005). A CPI 

                                                
101 A denominação “produtor rural” é uma identificação interessante para os ruralistas, pois os apresenta à sociedade como uma classe 
que colabora para o desenvolvimento nacional e os iguala às famílias camponesas que trabalham em seus sítios. Assim, se os fazendeiros 
têm suas propriedades ocupadas, os sitiantes também deveriam se preocupar com a possibilidade do mesmo ocorrer consigo. Se as terras 
ditas produtivas são ocupadas, os empresários do agronegócio e empregados que dependem da agricultura também rejeitam as ações dos 
movimentos sociais. De fato, a influência dos discursos dos ruralistas sobre a opinião pública (especialmente nas regiões Oeste, Norte e 
Central do Paraná) atrai mais a simpatia da população do que as manifestações e atos dos movimentos. 
102 Para a Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC), “... a área invadida [haviam 15.275 hectares ocupados no Oeste do 
Paraná em julho de 2008] se fosse produtiva geraria mais 66 milhões e 890 mil quilos de milho” (NONATO, 2008b, p. 3), considerando 
a produtividade de 7.000 kg/hectare. “Esta produção seria vendida em 1 milhão e 114 sacas do produto. O valor da saca de 60 quilos 
está hoje em R$ 20,50”, resultando na ausência de R$ 22.854.000,00 na região. A referida associação ignora o fato dos acampados terem 
ocupado terras não cultivadas pela agricultura, mas sim cobertas por pastagens para engorda de gado, cuja produtividade média é a 
irrisória marca de uma cabeça por hectare. 
103 Conforme afirmam os deputados estaduais Ailton Araújo (PTB), Mário Sérgio Bradock (PMDB) e Élio Lino Rusch (PFL). Para 
eles, o atual governo estadual tem sido conivente com a transgressão da lei promovida pelos movimentos de sem-terra, não 
cumprindo as reintegrações de posse expedidas pelo judiciário, o que permite as ocupações de terra e a violação dos direitos 
constituídos. Para conter a violência no campo no Paraná, os deputados propuseram o desarmamento dos movimentos e a 
regularização dos títulos de propriedade dos agropecuaristas ainda sem validade legal – tal como fez o governo do Estado de São 
Paulo - pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geodésia (ITCG), órgão do governo estadual. Estranho solicitarem a regularização 
fundiária quando negam a existência de latifúndios no Estado. Como dito anteriormente, a confusão no reconhecimento dos limites 
das terras e da validade dos títulos de propriedades rurais deve-se à grilagem e a especulação das colonizadoras. 
104 Os trabalhos da CPI foram elogiados pelos senadores paranaenses Flávio Arns (PT), Álvaro Dias (PSDB) e Osmar Dias (PDT). 
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paranaense tornou-se referência para a CPMI nacional não por sua imparcialidade, mas por suas teses, 

recomendações e objetivos. Sendo fruto da articulação de congressistas aliados às organizações ruralistas, as 

duas comissões visavam a crítica e a imobilização dos movimentos sociais que lutam pela reforma agrária105. 

A CPMI da Terra do Congresso Nacional teve como objetivo oficial investigar a eficácia das reformas 

urbana106 e agrária, os problemas da distribuição da propriedade da terra, as ações criminais das organizações 

de trabalhadores e de proprietários de terra para propor soluções aos conflitos do campo e à pobreza da 

população rural. Porém, o relatório aprovado pela CPMI destinava-se a investigar os atos ilegais do MST e a 

desconstruir sua imagem pública, apresentando-o como uma organização perigosa e maléfica à nação. 

Para o relator, deputado federal Abelardo Lupion107, os movimentos sociais “... têm promovido 

ocupações de terras, áreas e edifícios privados e públicos, por vezes com violência...”, enquanto os 

proprietários, “... segundo se divulga [grifos nossos], têm-se organizado para impedir as ocupações por 

vezes com violência...” (LUPION, 2005, p. 9), quer dizer, são certas as transgressões dos primeiros, mas o 

relator tem dúvidas quanto às ações ilegais dos fazendeiros. A própria linguagem do relatório é tendenciosa e 

partidária, contradizendo a confiança na cientificidade ou na neutralidade das conclusões da CPMI. 

As pessoas que apóiam os movimentos estariam distorcendo as causas dos conflitos no campo e 

especulando sobre os possíveis benefícios da distribuição da propriedade da terra no Brasil. Segundo o relator: 

 
O campo brasileiro continua tendo sua terra umedecida com sangue onde tantas vezes falta água. No entanto, a realidade é 
talvez mais complexa: se no trabalho de Euclides da Cunha existia claramente uma população subjugada e um Estado 
opressor, os papéis no século XXI estão um tanto confusos e muitas vezes já não é mais tão fácil diferenciar com precisão 
o certo do errado, o justo do arbitrário, o produtor do grileiro, o invasor do agricultor (LUPION, 2005, p. 6). 

 
Assim, os erros e o atraso da reforma agrária no Brasil se devem à dificuldade de distinguir os interesses 

das pessoas e os agentes das ações, como se os sem-terra e os fazendeiros fossem tão parecidos. O argumento do 

relator sobre as causas dos conflitos agrários baseia-se na idéia de que não é possível saber quem promove a 

violência, quem é aproveitador e quem é trabalhador. Porém, há a certeza dos danos sofridos pelos produtores 

rurais, vítimas das invasões de terra, da inércia estatal, do descumprimento da legislação, do atentado à ordem 

pública, do fraco policiamento do meio rural e do financiamento público dos movimentos de sem-terra. 

A CPMI também fez viagens pelo país, “... onde foi possível presenciar, in loco, a situação 

lastimável dos assentamentos da reforma agrária, bem como os problemas gerados a partir das invasões de 

propriedades produtivas [grifo nosso]” (LUPION, 2005, p. 8-26). Como se vê, o relator afirma que todos os 
                                                
105 A insistência dos argumentos dos relatórios sobre a ilegalidade e os problemas causados pelas ocupações de terra minimizaram as 
discussões em torno dos conflitos agrários, da grilagem, da violência no campo e das organizações patronais. Estas ignoram que a Lei 
permite a livre organização dos trabalhadores, ainda que informalmente. Também ignoram o fato da Lei enquadrar o latifúndio como ilegal 
quando não cumpre a função social da terra. O direito de propriedade não é absoluto, mas depende do cumprimento de deveres estabelecidos. 
A Lei da função social da terra visa o bem público e limita os poderes do proprietário sobre a terra. Além disso, a disputa política entre os 
termos ocupação e invasão se deve à tentativa dos grupos em incriminar o adversário e legitimar sua moral. Na perspectiva da reforma 
agrária, o latifúndio é ilegal e o seu uso pelos sem-terra é justo. Na ótica dos ruralistas, as ocupações de terras improdutivas são crimes contra 
a propriedade, por isso são denominadas de invasões. Entre a alegada ilegalidade das ocupações e a legalização dos assentamentos 
intermedia apenas o reconhecimento do INCRA do caráter latifundiária da propriedade. 
106 A reforma urbana não foi discutida no relatório do deputado federal Abelardo Lupion (PFL/PR). 
107 Quando da instalação da CPMI, elegeu-se como relator o deputado João Alfredo (PSOL/Ceará), que se opunha às teses defendidas 
pela bancada ruralista presente na comissão. A rejeição de seu relatório por 13 votos a 8 e a aprovação do relatório paralelo do deputado 
Abelardo Lupion (PFL/Paraná) por 12 votos a 1, fizeram o relator abandonar o cargo. Do relatório do deputado João Alfredo, corrigiu-se 
“... posicionamentos que nos pareceram [grifo nosso] demasiadamente apaixonados, excluíram-se elementos que não fizeram parte das 
discussões nesta CPMI e foram suprimidos trechos em que simplesmente se esboçava uma opinião pessoal da parte...” (LUPION, 2005, 
pp. 7-8). O fato de Lupion ser aprovado como relator e Alvaro Dias como presidente da CPMI é indicativo de que o governo do PT não 
se interessou (ou não foi politicamente forte) o suficiente pelo tema da reforma agrária para barrar a vitória ruralista na comissão. 
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assentamentos rurais tornam-se um retrocesso em relação às propriedades ocupadas, tidas como produtivas. 

As ocupações de terra são consideradas juridicamente como “... grave situação de insegurança jurídica, de 

intranqüilidade social e de instabilidade da ordem pública” (LUPION, 2005, p. 88), pois se entende que as 

ocupações comprometem a “... produtividade ou o cumprimento de sua função social...”. Amparados por 

essa premissa, os congressistas (TABELA 8) a favor do relatório do deputado Lupion remendaram a 

classificação das ocupações de terra como crime hediondo, de punição severa e inafiançável. 

 
TABELA 8 - Senadores e Deputados Titulares da CPMI da Terra ao Término do Relatório(1) 

Partido Unidade da Federação Representação Política Nome 
PC do B São Paulo Deputado Jamil Murad 

PDT Mato Grosso do Sul Senador Juvêncio da Fonseca 
Rio Grande do Norte Senador José Agripino 

Mato Grosso Senador Gilberto Goellner 
Paraná Deputado Abelardo Lupion(2) 

 
PFL 

Rio Grande do Sul Deputado Ônix Lorenzoni 
PL Paraíba Deputado Inaldo Leitão 

Rio Grande do Sul Senador Pedro Simon 
Minas Gerais Senador Hélio Costa 

Rondônia Senador Valdir Raupp 
Paraná Deputado Moacir Micheletto 

 
 

PMDB 

Espírito Santo Deputada Rose Freitas 
PP Rio Grande do Sul Deputado Luiz Carlos Heinze 

PPS Roraima Senador Mozarildo Cavalcanti 
PSB Pará Senadora Ana Júlia Carepa 

Paraná Senador Álvaro Dias(3) 
Pará Senador Flexa Ribeiro 

 
PSDB 

São Paulo Deputado Xico Graziano 
São Paulo Senador Eduardo Suplicy 

Acre Senador Sibá Machado 
Ceará Deputado João Alfredo 

 
PT 

Pará Deputado Zé Geraldo 
PTB Pará Deputado Josué Bengtson 
PV Bahia Deputada Luci Choinacki 

Fonte: LUPION, 2005, pp. 10-13. 
Notas: 
(1) Maioria dos parlamentares que integrava a CPMI da Terra era membro da bancada ruralista, da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo e das Comissões Parlamentares de Agricultura e da Reforma Agrária. 
(2) Relator responsável por escrever as conclusões da CPMI. 
(3) Ex-governador do Paraná e presidente da CPMI. 

 
Apesar de empregar os dados dos Censos Agropecuários realizados pelo IBGE108, LUPION (2005, p. 

55-65) ratifica a análise da CNA sobre a origem dos sem-terra, segundo a qual estes trabalhadores são 

manipulados e enganados pelos movimentos “... com a falsa promessa de que um pedaço de terra resolverá 

todos os seus problemas [grifo nosso]”. Para o relator, são pessoas não absorvidas pelo mercado globalizado 

devido sua falta de qualificação para trabalhar com máquinas, computadores, ciência e informação. Se 

tivessem capacidade técnica estariam empregadas, pois não foram as máquinas e a necessidade de aumentar 

a produtividade que eliminaram postos de trabalho. 

                                                
108 Dados que demonstram a concentração das terras pelos grandes estabelecimentos e a produção de riqueza proporcionalmente 
superior dos pequenos estabelecimentos se comparada com a área que ocupam, isto é, frente às grandes fazendas, os pequenos 
estabelecimentos são mais produtivos. 
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Outro aspecto interessante sobre o relatório é o uso de pesquisa das ciências humanas para 

desqualificar o MST, método não empregado quando a comissão discutiu a história da reforma agrária, a 

violência, a grilagem e as entidades patronais109. 

Conforme LUPION (2005, p. 158), o MST apresentado à sociedade lutaria pelo fim das 

desigualdades e auxilia os “... pobres agricultores desamparados...”, mas, na realidade, se trataria de uma 

mentira, viva na mente das pessoas que não conhecem o campo, portanto, seria uma idéia de alienados e 

leigos no tema. Apenas os ruralistas conheceriam o meio rural. “Esse MST pode ter existido de fato nos 

primórdios de sua formação, mas já não existe mais, senão no imaginário de algumas pessoas mais 

distantes da realidade agrária” (LUPION, 2005, p. 158). Essa idealização dos seres urbanos seria 

contraposta ao “... MST real, um movimento revolucionário de esquerda, que é contra toda e qualquer 

grande propriedade, produtiva ou não. O MST real não reluta em desviar recursos, públicos ou privados, se 

for para fortalecer sua organização e alcançar o poder” (LUPION, 2005, p. 158). 

 O discurso do relator se apropria da propaganda disseminada na época da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) sobre o mito do perigo revolucionário e desqualifica aqueles que apóiam as lutas 

dos sem-terra. O MST que o relatório objetiva apresentar seria o movimento hipócrita que pretende arregimentar 

simpatizantes a sua causa gananciosa e retrógrada: a abolição da grande propriedade e da classe patronal, base da 

civilização democrática, para tornar-se o máximo comandante do Estado. Para isso, o MST se valeria até da 

ilegalidade, da apropriação indevida e do autoritarismo. Sua ideologia marxista revelaria seu caráter 

revolucionário, o qual ressuscitaria a ditadura comunista. A reforma agrária seria discutida a partir de mitos e não 

sobre o raciocínio “lógico-racional”, impossibilitando dessa forma a contenção das ações do movimento. Assim, 

competia à CPMI trazer a ciência à discussão sobre a reforma agrária, tal como os filósofos iluministas. 

 O MST seria antidemocrático por ter hierarquia (como as empresas, o Estado e os partidos), por não 

ter eleição direta dos dirigentes (assim como não elegemos nossos ministros, delegados, juízes, secretários), 

por impedir a manifestação independente dos seus integrantes (amarrados à ideologia marxista) e por 

adulterar sua prestação de contas (como candidatos nas eleições). Seus objetivos não seriam compartilhados 

pelo restante da sociedade e sua organização representaria um atraso histórico em relação à democracia 

partidária representativa (LUPION, 2005, p. 163). 

O MST não objetivaria a eliminação das desigualdades sociais, mas sim o exercício crescente do 

poder, que não pretenderia dividir com as organizações que divergem ideologicamente dele e, por essa razão, 

teriam ocorrido confrontos entre integrantes do MST, da FETRAF e da CONTAG (LUPION, 2005, p. 174). 

O relatório enfatiza os casos de rompimento de assentados com o MST e o assassinato de um 

assentado que cobrava taxas dos financiamentos para o movimento, visando provar seus malefícios à 

                                                
109 Há várias citações dos trabalhos de Zander Navarro (2002), sociólogo que pesquisa as limitações políticas dos movimentos 
sociais, elemento de interesse do relator. O documento (LUPION, 2005, p. 171) cita pesquisas das ciências humanas e indica em vários 
trechos a incompatibilidade entre o discurso socialista do MST e suas práticas autoritárias, entre seus propósitos revolucionários e o 
mundo mercantil em que os assentados são postos para viver. No relatório, os pesquisadores são desprezados e tidos como tendenciosos 
e partidários dos movimentos sociais quando analisam os conflitos agrários e criticam as práticas de governos, empresários, fazendeiros 
ou entidades patronais, mas quando a crítica dirige-se aos movimentos seus estudos são reconhecidos como sérios, científicos e 
imparciais. 
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sociedade e a inutilidade do MST para o desenvolvimento humano. A ideologia e os projetos da direção do 

MST seriam rejeitados pelos próprios sem-terra110. 

 Segundo o relatório, o MST também objetivaria a deslegitimação do Estado. Em 2002 o movimento 

ocupou a fazenda da família do então presidente da República como mostra de desrespeito às autoridades. No 

ano 2000 negou-se a ser membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável para manter 

sua autonomia ideológica e política. Pela mesma razão o MST não reconheceu a importância do cancelamento 

do cadastro de quase 2.000 fazendas que não conseguiram comprovar a legalidade dos seus títulos de 

propriedade, o que trazia de volta ao domínio da União Federativa 60 milhões de hectares (LUPION, 2005, p. 

169). Através de citações, o relatório comprova o discurso da direção do MST que subestima a independência 

do judiciário e afirma a facilidade de se subornar e pressionar um promotor ou juiz. 

 Os paradigmas que emergiram desde a década de 1990 sobre o campo (da agricultura familiar, do 

desenvolvimento rural, local, regional e territorial) tornaram-se úteis ao relator, que afirma defender uma 

reforma agrária voltada para o desenvolvimento de uma agricultura familiar moderna, competitiva e voltada 

para o mercado. As famílias sem-terra teriam um potencial de se tornarem pequenas empresas rurais, mas os 

movimentos sociais, ao politizar as lutas e os debates, usariam esses trabalhadores pobres como instrumentos 

de desordem pública. Nesse raciocínio, os trabalhadores rurais seriam ingênuos e manipuláveis. Os 

movimentos tornar-se-iam, assim, os principais responsáveis pela violência no campo, pela demora da 

reforma agrária e pelo fracasso de muitos assentamentos. Tal interpretação foi inspirada nas críticas de 

MARTINS (2004) sobre a incompetência política recente das organizações populares e de seus assessores 

que ameaça atrofiar a luta pela reforma agrária no Brasil, conhecimento reelaborado pelo relator para 

fortalecer seus argumentos. 

As diferenças entre os camponeses e os agricultores familiares seriam tão grandes que estes não se 

organizam nos movimentos de sem-terra ou nos STR´s, mas sim nos sindicatos ligados à FETRAF e no 

MPA. Segundo os defensores da agricultura moderna, em especial os ruralistas e entidades patronais do 

Paraná, os agricultores familiares conseguiram comprar suas terras, então os sem-terra também poderiam 

fazê-lo, mas não o fazem por desqualificação profissional e incompetência, prefeririam apropriar-se do 

patrimônio alheio e causariam a violência no campo111. 

Esta corrente de pensamento foi denominada por FERNANDES (2007, p. 160) como “paradigma do 

capitalismo agrário” e tem como tese a possibilidade da erradicação dos problemas agrários na sociedade 

capitalista, interpretação agradável a diversos grupos sociais que diferenciam os trabalhadores rurais em 

                                                
110 Cientistas, como MARTINS (2003a, 2003b, 2004), BONIN (1987), BRENNEISEN (2002, 2004) e FABRINI (2003) já registraram casos 
de dominação, intimidação e violência nos assentamentos do MST, especialmente na imposição de projetos não desejados pelos 
assentados e acampados, que devem obedecer às normas estabelecidas. Na ausência do consenso, os líderes encaram as divergências 
como indisciplina e conservadorismo. O medo de retaliação nas manifestações, acampamentos ou assentamentos faz calar as 
famílias. Promove-se assim o autoritarismo e a miséria intelectual. Inclusive há o machismo e a ridicularização das lutas femininas 
no movimento (e na sociedade em geral), barrando promissoras carreiras políticas e oprimindo as mulheres. 
111 Esse discurso prova que o loteamento e comercialização de fazendas ou terras públicas por empresas colonizadoras não são tidas 
como crimes contra a propriedade privada. O latifundiário aceita o direito dos camponeses serem proprietários, desde que paguem a 
renda da terra exigida. Até mesmo a reforma agrária seria bem vinda se o Estado estivesse disposto a pagar de imediato a indenização 
pelo preço de mercado (MARTINS, 1981, p. 119). Por isso, o colono, sitiante ou arrendatário são vistos com bons olhos pela 
sociedade. Ao negar o pagamento da renda, posseiros e sem-terra são excomungados como desordeiros e preguiçosos. Se os 
primeiros, recentemente chamados de agricultores familiares, conseguem comprar suas propriedades, os camponeses também 
poderiam fazê-lo, mas prefeririam tomar o patrimônio dos outros. 
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agricultores familiares modernos e lavradores assentados, como se estes insistissem numa forma de produção 

ultrapassada e como se aqueles fossem mais dignos de existir, pois sobreviveram ao competitivo mercado 

global e compraram sua terra, ao contrário dos sem-terra. Políticas públicas como o financiamento da compra 

ou arrendamento de terras pelo Banco da Terra teriam como fundamentos a integração das famílias rurais ao 

mercado e sua ressocialização a partir da qualidade de consumidores e produtores vinculados ao CAI. 

Esta interpretação afirma que o campo modernizou-se, restando poucas regiões atrasadas em virtude 

da insistência num trabalho agrícola tradicional. As grandes propriedades não impediriam o desenvolvimento 

econômico e, portanto, não seriam as causas dos conflitos agrários. De fato, os conflitos e os movimentos 

sociais seriam os principais problemas do mundo rural(ista) contemporâneo. 

Assim, o MST tornar-se-ia num movimento político violento e irresponsável porque transgressor da 

lei; conservador porque autoritário e antidemocrático. O seu poder proveria do dinheiro público canalizado 

por convênios e projetos e não pelo organização política dos trabalhadores que comungam das mesmas 

necessidades sociais e humanas. O intermédio do MST entre os convênios e os assentados lhe dá poder para 

cobrar taxas e coagi-los. Por isso, tornar-se-ia uma organização econômica que recusa a identidade 

jurídica112, para impedir a Justiça de responsabilizá-lo e julgá-lo por seus crimes. 

O documento intitulado “Normas Gerais do MST” foi citado no relatório e provaria que se trata de 

um “movimento revolucionário-socialista” nos moldes da ditadura dos partidos comunistas. O MST não 

acreditaria na iniciativa governamental, objetivaria acabar com latifúndio e com o capitalismo, não 

respeitaria a democracia representativa e a liberdade individual, possuiria comando e hierarquia inalteráveis, 

não prestaria contas às famílias sem-terra, não desejaria personalidade jurídica para evitar o pagamento de 

indenizações e o julgamento criminal, seria financiado por entidades legalizadas (como a ANCA, ITERRA, 

Sociedade Editorial Brasil de Fato e a CONCRAB) que desviariam recursos dos convênios para 

assentamentos e ações do movimento. 

Os membros da CPMI relacionaram as razões da pobreza de alguns assentamentos ao desvio de 

recursos pelo MST e ao aproveitamento pessoal de lideranças. As entidades seriam ligadas organicamente ao 

MST e não seriam apenas parceiras. Por essas denúncias é que foram suspensos os repasses de recursos 

federais à CONCRAB entre 2000 e 2002 (LUPION, 2005, p. 179). 

Conclui-se que os sindicatos e movimentos seriam as entidades que, em última instância, definem as 

áreas a serem desapropriadas e os beneficiários dos lotes e dos recursos públicos, passando por cima da 

autoridade constituída do INCRA. Os assentamentos seriam identificados conforme a organização que 

comandou os acampados (assentamentos da FETRAF, do MST, do INCRA, etc.), desprezando assim a ação 

governamental. A reforma agrária seria realizada pelos movimentos sociais e não pelo Estado, o que é uma 

idéia absurda para o relator (LUPION, 2005, p. 226), que ignora a importância das ocupações de terra para a 

identificação dos latifúndios. Como poucas propriedades são desapropriadas por iniciativa do INCRA, 

                                                
112 O fato de os funcionários de instituições vinculadas ao MST (como a ANCA e a CONCRAB) se negarem a responder dezenas de 
questões dos deputados e senadores da CPMI comprovaria suas irregularidades e a tática de se esquivar da responsabilização criminal 
(LUPION, 2005, p. 172). O MST é uma entidade política não reconhecida juridicamente pelo Estado, por isso é uma organização 
informal, tal como eram as centrais sindicais. 
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mostra-se então que a reforma agrária se dá em virtude da luta dos acampados113, embora estes dependem do 

reconhecimento do Estado e de suas instituições para serem assentados (MARTINS, 2004). 

Neste documento também há acusações sobre a tendência ideológica e a precária qualificação dos 

professores das 1800 “escolas improvisadas” do MST existentes no Brasil, que não seguem as 

recomendações e determinações do Ministério da Educação (MEC), órgão público que avalia a qualidade do 

ensino (LUPION, 2005, pp. 231-232). 

Entre as várias recomendações do relatório para controlar (os problemas d)a reforma agrária no 

Brasil, destacam-se: 

 

 estimular os financiamentos do Banco da Terra, “... que é uma alternativa eficiente de reforma 

agrária [grifo nosso], possibilita a aquisição de terras por negociação, evitando-se os conflitos 

fundiários, arbitrariedades e violências” (LUPION, 2005, pp. 372-373);114 

 cadastrar, mapear e legalizar todos os imóveis rurais que estão em conformidade com a legislação 

para evitar a grilagem e a desapropriação de terras privadas; 

 regularizar a posse das famílias que ocupam de forma produtiva até 100 hectares de terras 

públicas a pelo menos 1 ano e que não sejam proprietárias de outras terras; 

 retomar o domínio das terras públicas apropriadas indevidamente;115 

 destinar as terras públicas para a reforma agrária, preferencialmente, a fim de evitar gastos com 

indenizações que poderiam financiar o Banco da Terra; 

 descentralizar e ramificar a Ouvidoria Agrária Nacional pelos Estados da União, além de 

normatizar suas atribuições, “... a fim de evitar as condutas abusivas que vem sendo verificadas 

atualmente” (LUPION, 2005, p. 374), isto é, a tendência à simpatia dos ouvidores às reivindicações 

dos movimentos sociais; 

 modificar a “.... assistência técnica, jurídica e social aos assentados...” (LUPION, 2005, p. 374), 

prestada atualmente por entidades vinculadas ao MST e acusadas de fraude, como a ANCA, 

ITERRA e a CONCRAB, para maior controle governamental; 

 fiscalizar com maior rigor os convênios acordados entre o Estado e assentados ou organizações 

não-governamentais; 

 controlar os gastos públicos com desapropriações e assentamentos para cumprir a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

                                                
113 Vide a correspondência espacial entre as ocupações de terra e os assentamentos nos mapas 9 e 11). 
114 Evitaria também as ocupações, as ações judiciais e as desapropriações, que convertem a renda da terra em capital de forma 
demasiadamente lenta por meio dos TDA’s. Os financiamentos disponibilizam rapidamente a renda da terra de direito ao 
latifundiário, o que não ocorre com as desapropriações. Através do Banco da Terra a burocracia do Estado não interviria na livre 
seleção dos lotes e negociação de preço, de modo a respeitar os direitos do consumidor (no caso, a família sem-terra) e do 
proprietário, não mais obrigado a se desfazer da terra. Omite-se o fato das famílias ingressarem nos movimentos por não 
conseguirem obter a posse da terra através da compra, fronteira mais poderosa do que as cercas dos fazendas. 
115 Apesar do relatório ser escrito pelo deputado Lupion, o mesmo foi modificado e aprovado na CPMI, que é uma instância coletiva 
do Congresso Nacional. Portanto, as recomendações são frutos de negociações entre os ruralistas e os poucos representantes dos 
movimentos sociais no Legislativo. 
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 garantir a segurança de proprietários rurais e trabalhadores através da apreensão de armas ilegais 

“... também nos assentamentos e acampamentos sem-terra, focos sabidos de violência no campo” 

(LUPION, 2005, p. 375); 

 melhorar os serviços da Polícia Federal, INCRA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) nos lugares mais conflituosos “... a fim de garantir os direitos de 

propriedade [grifo nosso]” (LUPION, 2005, p. 375) ameaçados pelas ocupações e desapropriações116; 

 investigar as denúncias sobre treinamentos de guerrilha e possíveis relações políticas do MST com 

os terroristas das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC); 

 assegurar primeiro no orçamento da União os recursos mínimos para a construção da infra-

estrutura nos assentamentos existentes para então realizar novos assentamentos.117 

 

Dois projetos de lei anexados ao relatório paralelo aprovado recomendam a classificação das 

ocupações de terra, saques, cárcere privado e depredações como “... esbulho possessório com fins 

políticos...”, isto é, atos que visam “... manifestar inconformismo político ou de pressionar o governo a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa...” (LUPION, 2005, p. 381), tornando-os juridicamente ações terroristas e 

crimes hediondos, inafiançáveis e passíveis de 10 anos de prisão. A soberania do Estado não poderia ser 

ameaçada, pois ele representa toda a nação e nenhum grupo (isto é, os sem-terra) poderia obter privilégios. 

Objetivamente, esta proposta visa impedir a organização política dos trabalhadores e sua mobilização em 

torno de causas sociais. Conforme o projeto de lei anexado ao relatório: 

 
As ações perpetradas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) são inaceitáveis perante o nosso ordenamento 
constitucional. Aterrorizam por meio de invasões a propriedades legalmente adquiridas por cidadãos brasileiros, muitas 
vezes até mesmo produtivas [grifo nosso] – em afronta aos princípios da propriedade privada e da função social da 
propriedade, anunciados no art. 170 da Constituição Federal –, e, assim fazendo, põem risco à economia brasileira e à 
regularidade dos contratos (LUPION, 2005, p. 385). 

 
Esse tipo de terrorismo (...) afeta a ordem constitucional estabelecida, a integridade territorial, o regime representativo e 
democrático e o Estado de Direito... (LUPION, 2005, p. 385) 

 

No entanto, a preocupação do relator não era toda violação dos direitos constitucionais, pois o 

relatório original rejeitado na CPMI pedia o indiciamento do presidente da UDR, acusado de ser responsável 

por desocupações efetuadas sem autorização, por violência contra acampados e pela formação de milícia 

privada, o que foi excluído do relatório do deputado Abelardo Lupion (PFL/PR) (EBOLI, 2005). Ignoraram-

se também as irregularidades e dívidas das entidades patronais para com a União Federativa. Os ruralistas da 

CPMI são os mesmos congressistas que impedem a votação no Congresso Nacional da Proposta de Emenda 

Constitucional sobre as punições do emprego do trabalho escravo. 

Percebe-se que a CPMI teve como finalidade criticar os movimentos sociais do campo, em especial o 

MST, pouco se dedicando a comentar a violência no campo, a grilagem de terras, a desigual posse da terra no 

país, a analisar as denúncias de crimes aos direitos humanos, a investigar as organizações ruralistas e patronais. 

Aliás, as propostas de ações no intuito de viabilizar a reforma agrária, a promoção da paz no campo e a 

                                                
116 O direito à terra tradicional dos indígenas, quilombolas e outras comunidades rurais não foram lembrados. 
117 Ou seja, barrar as desapropriações em razão de serviços públicos que o Estado não tem obrigação legal de efetuar e pode protelar. 
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melhoria das condições vida dos sem-terra orientam-se para a negação dos movimentos sociais como 

instrumentos políticos de desenvolvimento humano e para a permanência do mercado como forma de acesso à 

terra. Propõe-se o respeito à ordem fundiária posta pela legislação, fundamentada na remuneração da renda da 

terra e no valor monetário da terra, apesar do relatório afirmar que a indenização é um ato imoral, pois o imóvel 

que não cumpre as determinações constitucionais não deveria ser indenizado. A proposta de financiar os 

assentamentos rurais pelo mercado, como os projetos de colonização, as Vilas Rurais e o financiamento do 

Banco da Terra, é um instrumento para desmobilizar e afastar as famílias dos movimentos sociais. 

A retomada das ocupações de terra e o lançamento do II PRNA em 2003 estimularam os parlamentos 

brasileiros a investigar a reforma agrária e as práticas dos movimentos sociais. As bancadas ruralistas 

aproveitaram o conhecimento científico sobre as limitações das organizações populares para reforçar a tese 

sobre o malefício dos movimentos sociais e da luta pela terra ao país. Os resultados das CPI’s influenciaram 

as decisões do Legislativo, Judiciário e do Executivo sobre as políticas da reforma agrária desde 2005. Por 

isso, o II PRNA (como o primeiro) foi efetivado precariamente118. Dessa forma, os ruralistas e o Estado 

testam a disposição e a resistência dos acampados, na expectativa de desistência destes em demérito da 

espera e das frustrações, o que vem se confirmando com a queda da quantidade de famílias acampadas e de 

ocupações de latifúndios desde 2003. 

As políticas de governo e a legislação têm grande influência na luta das entidades populares, 

especialmente as de sem-terra, pois a criação de assentamentos e o usufruto de direitos, recursos e serviços 

públicos dependem da correlação de forças no Estado, que tem se mostrado desfavorável aos trabalhadores, 

mesmo no governo do PT. A Constituição de 1988, a regulamentação da Lei Agrária em 1993, a extinção de 

convênios e programas, o não cumprimento dos PNRA´s, as medidas provisórias de 2001 que criminalizam 

as ocupações de terra e proíbem o assentamento dos participantes, a criação do Banco da Terra, das Vilas 

Rurais e das comissões parlamentares de inquérito demonstram a fragilidade do apoio político à reforma 

agrária e aos movimentos sociais no Estado. A reforma agrária de um instrumento de punição do latifúndio e 

atendimento das necessidades sociais torna-se um meio de criminalização dos movimentos e remuneração da 

renda da terra. Aliás, essas políticas são respostas institucionais dos ruralistas às ocupações de terra e às 

reivindicações dos movimentos. 

O Estado brasileiro é muito “impermeável” às lutas dos movimentos sociais e à opinião pública, mas 

não ao poder tradicional das oligarquias rurais, proprietárias dos latifúndios capitalizados. As mudanças 

políticas no país não são realizadas em favor dos movimentos sociais, mas se dão através do controle das 

oligarquias, pois elas são forçadas a reformar o Estado e a sociedade por causa das contradições sociais que a 

modernidade e os movimentos sociais produzem ao combater os privilégios de classe. A inovação política e 

social no Brasil é uma evolução lenta da velha cultura política tradicional e retrógrada, porque a modernização 

das instituições se dá pelo controle das oligarquias. Não há rupturas em nossa história, pois a “aliança do 

atraso” se antecipa às rupturas para promover transições “lentas, graduais e seguras” (MARTINS, 1999). 
                                                
118 Enquanto o governo Sarney assentou 84.852 famílias diante da meta de 1.400.000, o governo Lula assentou até 2006 131.745 
famílias diante das 400.000 previstas. No Paraná, foram criados 124 assentamentos até 1995, os quais abrigavam 8.251 famílias em 
154.898 hectares (FERNANDES, 1996, p. 245). Até o ano 2000, haviam 14.362 famílias abrigadas em 259 assentamentos no Estado 
que somavam 298.771 hectares, nem todos fruto de desapropriações (FABRINI, 2001, pp. 78-79). Em 2007 totalizavam 402.299 
hectares em 307 assentamentos com 19.210 famílias no território paranaense (NERA, 2008, p. 18). 
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As transformações sociais se dão no limite da ordem imposta pela “aliança do atraso”, isto é, pela 

associação do capital à renda da terra119 que impede o exercício da cidadania e a modernização da sociedade civil. 

O Estado é quem domina a sociedade e toma suas iniciativas para controlar as transições sociais. Por sua vez, o 

Estado é dominado pelas oligarquias que usam, principalmente, de relações atrasadas (como o clientelismo, a 

corrupção, o patrimonialismo e o apadrinhamento) para governar o país e preservar seus privilégios de classe120. 

As oligarquias instrumentalizaram as instituições em seu favor. Por isso, é difícil que algum grupo político 

governe o Brasil sem se aliar a elas ou assegurar a preservação de seus interesses121 (MARTINS, 1999). 

As transformações sociais são implementadas pelas mesmas elites que causam o atraso. Controla-se, 

assim, as reformas, como a agrária. Por isso, a desapropriação dos latifúndios é recompensada pelas 

indenizações, ou seja, pela remuneração da renda capitalizada da terra. Isso também explica o fato dos 

militares conseguirem aprovar o Estatuto da Terra em 1965, ao passo que assumiram o Estado para evitar as 

reformas de base, quer dizer, as transformações políticas e sociais propostas pelo governo Goulart. Em 

concordância com nossa tradição histórica e política, os conservadores usurparam as reformas propostas 

pelos grupos progressistas para impedir radicalismos e preservar o poder pessoal. A única proposta de 

reforma agrária aceita pelas oligarquias é a que moderniza a economia e não a que altera as relações sociais 

atrasadas que sustentam o poder político, pessoal e patrimonial dos latifundiários (MARTINS, 1999, p. 119). 

                                                
119 A colonização e capitalização da agricultura uniram o lucro e a renda da terra. A irracionalidade do rentismo tornou-se lucrativa 
ao capital com os subsídios do Estado. Este pacto político não rivaliza latifundiários e empresários, mas sim combate toda 
mobilização popular e proposta de reforma séria nas relações sociais e instituições. 
120 A troca de favores e a dominação pessoal são relações tão presentes no campo quanto nas cidades, bem como envolvem ricos e 
pobres. Os casos de corrupção e tráfico de influência entre autoridades e eleitores o demonstra. O emprego da dominação 
patrimonial, isto é, o uso instrumental da riqueza pessoal para a dominação não é antagônica ao capital, pois este, mais do que se 
reproduzir em escala ampliada, cria inúmeras formas de controle social. 
121 Isso ocorreu com os reis e autoridades de Portugal, com os imperadores, os republicanos, Getúlio Vargas, os presidentes 
populistas, militares e autoridades eleitas. Parte dos ruralistas, principalmente do partido Democratas, se opuseram apenas ao governo 
Lula, embora existam ruralistas nos partidos da base aliada de seu governo. 
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CONCLUSÃO 

 

 A elaboração dos mapas e do gráfico permitiu visualizar a variação temporal e espacial das ocupações 

de terra no Estado do Paraná realizadas pelos movimentos de sem-terra, indígenas, quilombolas e sindical. 

A pequena participação de indígenas, quilombolas e faxinalenses nas ocupações de terras deve-se à 

natureza de suas lutas, que objetivam a demarcação, titulação, regularização, proteção e inviolabilidade de seus 

territórios. Normalmente, empresas e fazendeiros disputam o domínio das terras que ainda se estão sob posse 

das comunidades tradicionais, mas há casos em que estes grupos sociais lutam pela retomada dos territórios que 

foram arrendados, concedidos e vendidos pelo Estado ou então grilados e alagados pelas hidrelétricas, como 

ocorreu com os indígenas Avá-Guarani do Ocoy em São Miguel do Iguaçu, que lutam pelo seu reassentamento 

e pela demarcação de um território para a comunidade. Por isso, as ocupações promovidas pelas comunidades 

tradicionais são ocasionais e não têm grande deslocamento espacial (vide APÊNDICE 1). Mais do que pelas 

ocupações de terra, as comunidades tradicionais têm organizado movimentos locais para lutar pelo atendimento 

de suas necessidades, pelo reconhecimento público de suas diferenças e contra a apropriação de suas terras por 

barragens, posseiros, colonos, empresas, arrendatários ou fazendeiros. 

As ocupações são o ponto de partida do processo de construção do território camponês. O território 

conquistado (territorialização dos camponeses) surge como base para outras lutas. Verifica-se que onde 

existem assentamentos há multiplicação de ocupações de terra nas proximidades. As ocupações de terra estão 

no centro deste processo de territorialização da luta dos sem-terra porque é por meio delas que eles 

conquistam a terra de assentamento. 

O assentamento de familiares estimula a inserção de parentes na luta pela terra. As visitas e contatos 

permitem a troca de idéias e informações sobre a vida no acampamento, táticas empregadas nas ocupações e 

formas de organização do assentamento. A rede de parentesco facilita a articulação dos movimentos sociais, 

o ingresso de novas famílias e a disseminação de novas formas de luta. 

As lutas sociais no Oeste do Paraná surgiram nos municípios onde haviam religiosos identificados 

com as causas dos pobres. A eleição de oposições sindicais e a formação de partidos populares, de 

movimentos sociais, acampamentos, ocupações e assentamentos ocorreram nos lugares onde havia apoio 

político, assistencial e moral das Igrejas. Nos lugares em que pastoreavam religiosos conservadores os 

conflitos se resolviam individualmente e não tomavam forma organizada. 

As ocupações, acampamentos, comissões e diretorias são estratégias organizacionais herdadas dos 

movimentos regionais anteriores ao MST, que deu continuidade à luta pela terra, assim como o ideal de 

coletivização da terra e do trabalho. As regiões originais dos movimentos de sem-terra da década de 1980 

são os espaços onde o MST está mais organizado e onde ele concentra as ocupações de latifúndios. A 

concentração espacial das ocupações ocorre onde surgiram os movimentos regionais de sem-terra na década 

de 1980 e que formaram o MST, portanto no Oeste, Sudoeste, Norte e Centro-Oeste do Paraná. A região 

Noroeste do Estado desponta como espaço de luta pela terra na década de 1990 em razão da proximidade 

com a região do Pontal do Paranapanema e do sul do Estado do Mato Grosso do Sul, da cooperação das 

direções regionais do MST, da grande quantidade de sindicatos (STR’s, CUT, FETRAF), da existência de 
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inúmeros latifúndios e terras griladas, o que torna o vale do rio Paraná o espaço com maior número de 

acampamentos e ocupações do país, superando o agreste nordestino. 

A estrutura burocrática, a dependência do reconhecimento estatal e o domínio de diretorias 

acomodadas e reacionárias não tornaram os sindicatos e cooperativas as organizações de trabalhadores rurais 

mais combativas na luta pelo direito à terra e aos serviços públicos. 

 O predomínio dos movimentos sociais na realização das ocupações de terra deve-se a sua preferência 

ideológica e a sua maior autonomia perante o Estado em relação aos sindicatos, embora a nível nacional 

estes possam aproveitar sua capacidade organizacional, a coordenação das (con)federações e a grande 

quantidade de filiados para formar acampamentos, como a CONTAG, a FETRAF e a CUT. No Paraná 

predomina o MST na luta pela reforma agrária. 

 A preferência do MST pelas ocupações de terra o diferencia das outras organizações, que priorizam a 

negociação e os acampamentos nas vias públicas para evitar confrontos. Aliás, a existência de várias 

organizações que lutam pela terra demonstra haver diferentes ideologias políticas e interpretações da questão 

agrária, bem como a presença de poder e problemas de relacionamento no interior das organizações populares. 

 Embora algumas propostas dos movimentos de sem-terra tenham sido aceitas e vitoriosas, muitas 

não o foram. As dificuldades que limitam a negociação dos direitos entre movimentos e o Estado se reflete 

na quantidade de pessoas mobilizadas e ocupações de terra, bem como na qualidade das conquistas. O poder 

e a incompreensão da sociabilidade dos trabalhadores rurais levam os movimentos, pastorais e sindicatos à 

atrofia e à negação das necessidades dos camponeses, isto é, prejudicam aqueles que deveriam ajudar e põe 

em xeque sua existência. No entanto, quando estas entidades revêem suas (interpret)ações sua capacidade 

política de mobilização melhora. 

As relações autoritárias nos movimentos sociais e sindicais desestimulam as famílias, que podem 

abandonar temporariamente a luta pela terra, trocar de organização ou então enfrentar as lideranças, explicitando 

as divergências e conflitos, já observados entre camponeses e lideranças do MASTRO, antes do MST portanto. 

Esses fatos estimulam a tese dos ruralistas do malefício dos movimentos de trabalhadores e da luta 

pela terra, o que se reflete nas Câmaras de Vereadores, na ALP e no Congresso Nacional, onde a bancada 

ruralista supera a dos trabalhadores. Por essa razão, as comissões parlamentares de inquérito tiveram a 

possibilidade de desviar o foco das investigações e dos relatórios da reforma agrária para os problemas e 

limitações dos movimentos de sem-terra, cujos resultados influenciaram as decisões do Legislativo, 

Judiciário e do Executivo sobre as políticas da reforma agrária desde 2005. 

Os movimentos evitam ocupar terras nas regiões que concentram muitos agricultores familiares 

proprietários para reduzir os riscos de conflitos com os sitiantes locais, amedrontados pelas entidades 

patronais sobre as possibilidades de serem expropriados. Nessas regiões existem poucas fazendas e as 

ocupações ocorrem ocasionalmente. 

Como a metade oriental do Estado (campos gerais, litoral e proximidades da serra do mar) foi 

ocupada antes de 1850, maioria das posses de terra foi legalizada na época com títulos de propriedade pela 

Lei de Terras, de modo que se encontram mais latifúndios juridicamente irregulares nas regiões coloniais do 

século XX. Por isso, a maior parte das ocupações de terra no período ocorreu na metade ocidental do Estado. 
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Apesar do Vale do Ribeira se caracterizar pelo predomínio de fazendas de gado improdutivas e por 

não ter um histórico de êxodo rural acentuado, lá os camponeses tiveram poucas oportunidades de comprar 

ou de se apossar das terras. Com uma população camponesa expropriada pouco expressiva, a região não 

permitiu a formação de movimentos de sem-terra expressivos nem de uma cultura de pertencimento ao lugar, 

isto é, de uma territorialidade. Além disso, os solos degradados pelos cafezais e pastagens e a regularidade 

dos títulos de propriedade fizeram com que as regiões de Cerro Azul, Jaguariaíva e Wenceslau Braz não se 

tornassem espaços interessantes aos movimentos camponeses. Daí a pequena quantidade de ocupações de 

latifúndios no vale. 

Os movimentos de sem-terra concentram as ocupações de terras nas regiões onde há muitos 

latifúndios com titulação irregular para facilitar as desapropriações, como as imediações de Cascavel, 

Paranavaí e Guarapuava, onde a grilagem acompanhou a violenta e conturbada colonização paranaense, sem 

que se fizesse posterior regularização fundiária pelos institutos agrários, como ocorreu na região de 

Capanema. Os ruralistas daquelas regiões, onde há grande irregularidade fundiária e alto investimento de 

capital pelos CAI´s, preocupam-se seriamente com a possibilidade de perderem o domínio das terras que lhes 

proporciona grandes somas de renda e lucro. Por isso, suas associações e sindicatos são mais organizados e 

se destacam pelo apoio incondicional ao agronegócio e à grande propriedade, além do combate contundente 

e violento às entidades de trabalhadores. Além disso, a violência policial e dos fazendeiros é proporcional ao 

volume de ocupações de terra122. 

Por terem interesses opostos, trabalhadores rurais e fazendeiros confrontam-se pela posse do solo 

quando o Estado demora ou se nega a intervir no conflito, ainda que não tenha se esgotado o duelo político-

ideológico em cada localidade. Os discursos, manifestos, negociações, entrevistas e ações judiciais de ambas 

as partes se dão durante e após os conflitos. A resistência dos acampados é desafiada diretamente pelos 

ruralistas através de ações (i)legais de despejo e prisão, ameaças de expulsão e morte, tentativas de 

assassinato, destruição de acampamentos, torturas e agressões, como ocorreu nas regiões de Guarapuava, 

Paranavaí e Cascavel, temidas pelos movimentos sociais nas décadas de 1980, 1990 e 2000, respectivamente. 

As entidades patronais rura(l)is(tas) respondem às políticas públicas de reforma agrária e às lutas dos 

movimentos sociais, como ocorreu com a UDR que involuiu na década de 1990 com a redução das 

ocupações de terra, mas foi refundada no Pontal do Paranapanema no ano de 1993 com a regulamentação da 

Lei Agrária pelo Congresso Nacional e em 2003 com o lançamento do II PNRA. O fortalecimento da SRO, 

da UDR do Noroeste do Paraná e do Pontal do Paranapanema também exemplifica a influência das 

ocupações de terra sobre a organização ruralista. 

Os ruralistas e o Estado testam a disposição e a resistência dos acampados, na expectativa de 

desistência destes em demérito da espera e das frustrações, o que vem se confirmando com a queda da 

quantidade de famílias acampadas e de ocupações de latifúndios desde 2003. Por isso, o I e II PNRA’s foram 

precariamente efetivados. 

As autoridades públicas - preocupadas com mudanças na correlação de forças políticas nos 

municípios e Estados que recebem assentamentos e com a possibilidade de atrair mais acampados - alegam 

                                                
122 Vide a correspondência entre os mapas 1 e 10. 
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que não há mais latifúndios em seus territórios para dificultar a sua identificação por parte do INCRA ou dos 

movimentos sociais, embora procurem implementar projetos do Banco da Terra e das Vilas Rurais. 

A longa permanência de alguns acampamentos nos latifúndios tornou inviável novas ocupações em 

função das poucas famílias mobilizadas entre 1988 e 1995. É provável que a imediata desocupação dos 

latifúndios pela polícia ou jagunços, seguida da organização das entidades ruralistas locais e a manutenção 

dos acampamentos nas margens de rodovias impediram novas ocupações. Como alternativa, os movimentos 

de sem-terra deslocaram-se para regiões cuja organização patronal fosse inexistente e onde houvesse 

fazendas com títulos irregulares. 

A valorização dos preços da terra fomentada pela inflação crescente, o fracasso do I PNRA, os 

governos de partidos radicalmente contrários à reforma agrária e os entraves jurídicos da nova legislação – 

parcialmente resolvidos com a Lei Agrária de 1993 – também foram fatores para a pequena quantidade de 

ocupações nos governo Sarney, Collor e Itamar, já que dificultavam a desapropriação das terras pelo Estado 

e o assentamento das famílias, o que desmobilizou os acampados. 

Após 1995, houve uma intensificação das ocupações de fazendas por todo o Estado até o ano de 

1999 em resposta a aceleração do assentamento de famílias acampadas pelo governo FHC, que apostou no 

atendimento imediato dos trabalhadores mobilizados para encerrar os conflitos agrários e estancar a base 

social dos movimentos de sem-terra. No entanto, o assentamento dessas famílias estimulou a inserção de 

outras na luta pela terra diante da expectativa de obter um lote e de voltar a serem agricultores. A aceleração 

das desapropriações no governo FHC e o lançamento dos I e II PNRA´s geraram expectativas de aumento no 

número de trabalhadores rurais a serem assentados nos anos de 1985, 1995 a 1999 e 2003, o que estimulou a 

adesão de famílias aos sindicatos e aos movimentos de sem-terra. 

 A partir do ano 2000, o governo FHC voltou-se para a redução das desapropriações, para o 

financiamento de compra privada de lotes e para a deslegitimação das ocupações de terra, criminalizadas por 

legislação provisória. Até o ano de 2002 as quantidades de ocupações e de famílias retrocederam ao que 

eram antes da regulamentação das desapropriações de terra, pois as ocupações dificultavam as 

desapropriações e a criação de assentamentos. Os assentamentos são conquistas das lutas camponesas, mas 

também são concessões do Estado. Assim, os movimentos voltaram-se para os acampamentos montados às 

margens de rodovias e de latifúndios, não desrespeitando a nova legislação e dando continuidade à luta pela 

terra. A criminalização das ocupações de terra foi contornada pela disseminação espacial dos acampamentos 

de beira de estradas e cercas, que também denunciam à sociedade os latifúndios passíveis de desapropriação. 

Apesar de revelar-se eficaz, estes acampamentos não foram uma criação recente. 

 O ano de 2003 demarca uma exceção da tendência de desmobilização. Os movimentos sociais do 

campo esperavam que os novos e populares governantes acelerassem e aperfeiçoassem a reforma agrária, 

especialmente quando da formulação do II PNRA. A reversão das leis de repressão às ocupações de terra e dos 

processos criminais contra lideranças em prol dos movimentos também era esperada, o que não se confirmou. 

O ritmo de implementação de assentamentos continuou lento, as metas do I e II PNRA não foram 

cumpridas, as estatísticas oficiais da reforma agrária continuaram a ser falsificadas, os parlamentos estaduais 

e nacional continuaram com grande número de representantes ruralistas, as desapropriações indenizatórias e 
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financiamentos de compra privada da terra também continuaram. Apenas a repressão policial foi reduzida 

sobre os movimentos que estabeleceram alianças ou acordos com autoridades públicas da esquerda, 

compensada pela violência particular de fazendeiros e entidades ruralistas. Esse desencanto e alinhamento 

político para com os governos de esquerda vem desmobilizando os movimentos, como evidencia a redução 

das ocupações desde 2004. 

Com a mesmo facilidade com que milhares de famílias entraram nos acampamentos, muitas saíram 

com a frustração das promessas de assentamento e com a repressão judicial, policial, patronal e 

governamental, pois as organizações populares não se preocuparam ou não conseguiram legar um 

aprendizado político aos novos acampados. A participação de assentados em ocupações e de acampados em 

manifestações em prol dos assentamentos depende da convivência, da formação de identidades, da 

solidariedade e do aprendizado político obtido nos acampamentos. A existência de relações de clientelismo, 

apadrinhamento e de dominação nas organizações populares apenas desmobiliza os camponeses e fornece 

poder às lideranças. 

A discriminação étnica, o nepotismo, o paternalismo, a troca de favores, o clientelismo, a 

dominação, os privilégios e a alienação ocorrem na sociedade e nos movimentos sociais, afinal eles 

convivem no mesmo mundo. Embora os assentamentos rurais sejam espaços de uma ressocialização mais 

digna que as cidades, não são territórios libertos do capitalismo e do poder. A territorialização não significa 

isolamento ou saída da sociedade. A liberdade oferecida pela posse da terra ou no acampamento é limitada, 

não é absoluta em termos políticos ou econômicos, ainda mais com a reprodução das relações de poder no 

interior dos movimentos. A existência dessas relações no interior dos movimentos vai erodindo a moralidade 

dessas organizações, a qual é a principal força que sustenta as reivindicações dos movimentos sociais. 

As políticas de governo e a legislação têm grande influência na luta das entidades populares, 

especialmente as de sem-terra, pois a criação de assentamentos e o usufruto de direitos, recursos e serviços 

públicos dependem da correlação de forças no Estado, que tem se mostrado desfavorável aos trabalhadores, 

mesmo no governo do PT. A Constituição de 1988, a regulamentação da Lei Agrária em 1993, a extinção de 

convênios e programas, o não cumprimento dos PNRA´s, as medidas provisórias de 2001 que criminalizam 

as ocupações de terra e proíbem o assentamento dos participantes, a criação do Banco da Terra, das Vilas 

Rurais e das comissões parlamentares de inquérito demonstram a fragilidade do apoio político à reforma 

agrária e aos movimentos sociais no Estado. Aliás, essas políticas são respostas institucionais dos ruralistas 

às ocupações de terra e às reivindicações dos movimentos. 

Os ministérios da reforma agrária (MEAF, MIRAD, MEPF, MDA) surgiram da resposta estatal às 

reivindicações dos movimentos, embora o setor patronal do agronegócio comanda o Ministério da 

Agricultura e as organizações populares dialogam com os ministérios voltados à reforma do espaço agrário. 

A divisão de classes no campo se reflete na existência de diferentes ministérios voltados para esses grupos. 

Foi visto que as políticas públicas dos governos estaduais e federais, a legislação, o parlamento, a 

oposição e a violência ruralista, a presença de latifundiários no Estado e as decisões do Judiciário são fatores 

de pressão contra a mobilização política dos camponeses, as ocupações de terras, os assentamentos, a 

reforma agrária, a regulamentação do uso do território nacional e a modernização das relações sociais e 
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trabalhistas. Esses limites podem ser caracterizados como reações dos grupos hegemônicos à organização 

política do campesinato e como tentativas de preservação da estrutura agrária da sociedade brasileira. Os 

assentamentos rurais de mercado, como os projetos de colonização, as Vilas Rurais e o financiamento do 

Banco da Terra, são instrumentos para desmobilizar e afastar as famílias dos movimentos sociais. 

A oscilação temporal e espacial das ocupações de latifúndios é proporcional ao assentamento de 

trabalhadores rurais, criados para distensionar conflitos agrários explícitos em determinadas localidades. 

Apesar disso, os assentamentos são antes fruto das lutas dos trabalhadores rurais do que interesse estatal. 

Assim, as lutas sociais dos trabalhadores emergem apenas nos espaços e nos momentos históricos em 

que as contradições da sociedade do capital tornam-se insuportáveis e ilegítimas. As entidades políticas 

(partidos, sindicatos, associações, cooperativas, pastorais e movimentos populares) de proprietários de 

capitais e trabalhadores disputam projetos antagônicos. 

A disputa pela forma da reforma agrária e por quem seria seu protagonista tem causado atrasos 

consideráveis no resgate de famílias da marginalização social. A incapacidade das organizações populares 

em negociar e legitimar acordos faz com que elas intensifiquem as ocupações de terra e não evitem conflitos 

desnecessários. Na falta de iniciativa, diálogo e acordo político entre as organizações em luta, coube ao 

Estado propor modelos e instrumentos de políticas para viabilizar a reforma agrária e minimizar os conflitos 

agrários. Tanto que o modelo mais radical de reforma agrária existente no Brasil é o Estatuto da Terra de 

1965, formulado pelos militares. 

Para a CPT e os movimentos sociais, o assentamento que não for fruto da desapropriação não reformou 

o espaço agrário, como se o latifundiário não fosse premiado com a indenização ou como se os posseiros não 

precisassem da segurança institucional proporcionada pela regularização fundiária. A CPT entende que a 

reforma do espaço agrário se dará mesmo que se indenize os latifundiários e não se impeça a apropriação 

especulativa da terra, contanto que desaproprie rapidamente os latifúndios improdutivos conceituados pela 

Constituição. Tal idéia de reforma não resolveria a questão agrária por não inviabilizar a renda da terra, a 

expropriação camponesa e a concentração fundiária. Não seria historicamente relevante e duraria pouco tempo. 

A CPT e o MST não têm pensado sobre a questão do rentismo. Aliás, a relação da renda da terra é legitimada 

até pelos assentados que arrendam ou vendem os lotes (MARTINS, 2004, p. 100; MARTINS, 2003b). 

 A causa fundamental dos conflitos agrários é o antagonismo gerado entre os diferentes usos do 

espaço por camponeses e latifundiários. Estes fazem da propriedade e da renda da terra seus instrumentos de 

exploração dos trabalhadores, de obtenção de privilégios e de enriquecimento. Para os trabalhadores rurais e 

as comunidades tradicionais a terra é um instrumento de trabalho, um espaço de sociabilidade e autonomia, 

um meio de reprodução da cultura. Por isso, esses grupos sociais disputam a posse da terra, seja grilando, 

comprando imóveis, ocupando latifúndios, expulsando posseiros e colonos, violentando os adversários, 

cobrando do Estado o (re)assentamento e a indenização, negando ou afirmando a necessidade da reforma 

agrária. Por isso, há no Paraná organizações patronais e de trabalhadores que negam e combatem 

radicalmente a organização política das classes opositoras. 

Observou-se a variação temporal das ocupações de terra no Estado, havendo épocas em que poucas 

regiões concentram as lutas sociais no campo e outros momentos em que as ocupações se espacializam por 



 

 

91

91

todo o Paraná, em decorrência da maior ou menor capacidade de mobilização dos movimentos em direção à 

reforma do espaço agrário. 

A luta pela terra (como a representação sindical) não é monopólio de uma entidade, mesmo que ela 

desejasse ser única ou nacional. As ocupações de terra também não são a única forma de luta. As resistências 

locais fundamentadas na tradição são igualmente importantes. Aliás, a resistência e a luta pela terra não 

começaram nos movimentos sociais nem se limitam a eles. Essas lutas são necessidades dos camponeses. 

A reforma não surge a primeira vista para os camponeses como solução para a questão agrária, mas sim 

para a sobrevivência, o emprego, a saúde, a educação, a moradia, a justiça, a cultura, a participação política, a 

emancipação da dominação e da servidão. Estas estratégias de sobrevivência se transformam em lutas políticas. 

Os partidos de esquerda acreditavam que bastava assumir o governo para reformar o país, porém a 

reforma agrária não avança porque os camponeses não conseguiram aliados políticos de peso no Estado, 

apenas aliados nominais que os apoiam. Os assessores não convenceram as autoridades e parlamentares da 

necessidade da reforma porque não entenderam perfeitamente os problemas dos camponeses e porque 

enfrentam a violenta oposição ruralista, até agora hegemônica e vitoriosa. É preciso o apoio de outros grupos 

e classes para formar um governo que execute uma reforma modernizadora. Os entraves jurídicos da reforma 

agrária são derrotas dos mediadores e não da necessidade da reforma. A interpretação ruim da questão 

agrária nacional é que foi derrotada. Os aliados dos camponeses não ajudaram o bastante. 

Os mediadores devem interpretar e teorizar as experiências, a prática, os equívocos e as lutas. Eles 

devem ser interlocutores que orientam e educam. O mediador não pode se ver como do movimento, mas tem 

que ver e entender o movimento. Não deve exaltar, aplaudir, perdoar, atrapalhar ou elogiar. O assessor não 

define rumos, apenas indica e aconselha. 

Os movimentos de sem-terra só irão terminar quando houver uma reforma agrária que integre 

dignamente à sociedade os trabalhadores rurais marginalizados e supere o rentismo e o latifúndio, ou quando 

essa forma de organização se atrofiar pelo poder ou não responder a altura às demandas dos camponeses, 

como aconteceu com as cooperativas, associações, sindicatos, partidos e até com a CPT. Como essas 

entidades, os movimentos sociais também vivem contradições e têm problemas, limites e imperfeições, 

afinal são constituídos por pessoas. Mas, isso não significa que os movimentos são inúteis ou foram 

superados, embora isso possa ocorrer. É preciso saber quais são os limites inerentes aos movimentos sociais 

e quais são artificialmente provocados. As formas de luta evoluem e superam etapas históricas123, porque a 

política é a forma moderna de amenizar ou superar as relações antagônicas presentes na sociedade. 

                                                
123 Vide as conjunturas do MST, da luta dos expropriados de Itaipu relata por GERMANI (2003), as mudanças de postura do MASTRO 
quanto aos assentamentos, a criação de centrais sindicais e de novos movimentos de sem-terras, a fusão dos movimentos regionais no 
MST, a separação administrativa entre a CPT, STR’s e o MST, a transformação das associações de lavradores das Ligas Camponesas em 
sindicatos, a participação dos sindicatos na organização de ocupações de terra, o alinhamento das cooperativas ao agronegócio. 
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APÊNDICE 1 - Ocupações de Terra no Estado do Paraná entre 1988 e 2006 
 

Microrregião Município Imóvel Famílias Movimento Social Dia Mês Ano 

Apucarana Arapongas Fazenda São Carlos 40 MST 21 10 1998 
Apucarana Arapongas Fazenda São Carlos 24 MST 11 1 1999 
Assaí São Jerônimo da Serra Fazenda São João 200 MST 23 6 1996 
Assaí São Jerônimo da Serra Fazenda São João N.I. MST 24 7 1996 
Assaí São Jerônimo da Serra Fazenda Nossa Senhora Aparecida 70 MST 16 7 1997 
Assaí São Jerônimo da Serra Fazenda São Pedro 50 N.I. 24 9 1998 
Assaí São Jerônimo da Serra Fazenda Complexo de Três Fazendas N.I. N.I. 24 9 1998 
Assaí São Jerônimo da Serra Fazenda Santa Rosa 30 N.I. 24 11 1998 
Astorga Centenário do Sul Fazenda de cana-de-açúcar 150 MAST 1 5 2004 
Astorga Centenário do Sul Fazenda Quem Sabe 39 MAST 14 6 2005 
Astorga Centenário do Sul Fazenda Quem Sabe 100 MST 1 3 2005 
Astorga Centenário do Sul Fazenda Ceita Porã 40 MST 30 6 2006 
Astorga Colorado Fazenda União 50 N.I. 23 5 1998 
Astorga Colorado Fazenda Marília 300 N.I. 7 12 1998 
Astorga Colorado Fazenda Sapavussu 15 MAST 1 2 2004 
Astorga Colorado Fazenda da Barra 83 MAST 4 4 2004 
Astorga Itaguajé Fazenda Mascote N.I. MST 1 3 1995 
Astorga Itaguajé Fazenda Mascote 18 N.I. 3 12 1995 
Astorga Itaguajé Fazenda Santa Cecília 100 MST 25 11 1998 
Astorga Itaguajé Fazenda Santa Emília 80 MAST 13 10 1999 
Astorga Itaguajé Fazenda Arapongas 50 MAST 31 3 1999 
Astorga Jaguapitã Fazenda Santa Maria 130 MST 3 3 2000 
Astorga Jaguapitã Fazenda Santa Maria 24 N.I. 27 2 1999 
Astorga Jaguapitã Fazenda Santa Maria 110 MST 1 3 1999 
Astorga Jaguapitã Fazenda Santa Maria 25 N.I. 14 3 1999 
Astorga Jaguapitã Fazenda Santa Maria 40 N.I. 19 6 1999 
Astorga Nova Esperança Fazenda Nossa Senhora de Fátima 40 N.I. 26 9 1994 
Astorga Presidente Castelo Branco Fazenda Santa Rute 15 N.I. 10 9 1994 
Astorga Santa Inês Fazenda Fiqueira Branca 30 MST 31 1 1998 
Astorga Santo Inácio Fazenda Alto Limpo 80 MST 10 11 1999 
Astorga Santo Inácio Fazenda Campo Limpo 30 MST 10 11 1999 
Astorga Uniflor Fazenda Pitanga 200 MST 4 7 2003 
Campo Mourão Barbosa Ferraz Fazenda Paraíso 25 MST 19 10 1999 
Campo Mourão Barbosa Ferraz Fazenda Muquilão 80 MST 30 3 2004 
Campo Mourão Barbosa Ferraz Fazenda São Paulo 80 MST 22 11 2005 
Campo Mourão Farol Sítio São João 15 N.I. 20 9 1998 
Campo Mourão Iretama Fazenda Danata 30 MST 16 3 2000 
Campo Mourão Iretama Fazenda Nata 20 N.I. 30 3 2000 
Campo Mourão Iretama Fazenda Junqueira 8 MSONT 24 3 2004 
Campo Mourão Luiziana Fazenda São Vicente 50 N.I. 9 9 1997 
Campo Mourão Luiziana Fazenda Baronesa dos Canidiais II 120 MST 28 4 2003 
Campo Mourão Luiziana Fazenda Laranjeiras 141 MST 16 10 2005 
Campo Mourão Mamboré Fazenda Esperança 50 N.I. 7 9 1997 
Campo Mourão Mamboré Fazenda Esperança 56 MST 4 1 1998 
Campo Mourão Peabiru Fazenda Santa Rita 110 MST 12 11 1996 
Campo Mourão Peabiru Fazenda Vale do Sol 80 N.I. 14 7 1997 
Campo Mourão Peabiru Assentamento Santa Rita 30 MST 7 7 2003 
Campo Mourão Peabiru Assentamento Santa Rita 16 MST 25 4 2006 
Campo Mourão Quinta do Sol Fazenda Prosdócimo 190 MST 8 4 2000 
Campo Mourão Quinta do Sol Fazenda Prosdócimo (Roncador) 90 N.I. 9 6 2000 
Campo Mourão Quinta do Sol Fazenda Marajó 40 N.I. 1 9 1999 
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Campo Mourão Quinta do Sol Fazenda Marajó 50 MST 15 11 1999 
Campo Mourão Roncador Ocupações 300 N.I. 5 8 1988 
Campo Mourão Terra Boa Fazenda Primavera 28 MST 8 8 2003 
Capanema Realeza Fazenda Cassaca 50 MST 24 4 1999 
Cascavel Campo Bonito Fazenda Santana 400 N.I. 19 8 1991 
Cascavel Campo Bonito Fazenda Santana 200 N.I. 19 10 1991 
Cascavel Campo Bonito Fazenda Santana 150 N.I. 3 3 1993 
Cascavel Cascavel Fazenda Jangadinha 100 MST 9 7 1996 
Cascavel Cascavel Fazenda Água do Sabiá 5 MST 10 11 1996 
Cascavel Cascavel Fazenda Setembrino Camosatto 54 MST 15 12 1996 
Cascavel Cascavel Fazenda Refopaz 300 MST 24 8 2000 
Cascavel Cascavel Linha São José 200 N.I. 24 8 2000 
Cascavel Cascavel Fazenda 4R-Bom Sucesso 400 N.I. 27 8 1999 
Cascavel Cascavel Fazenda Refogas Agropastoril Ltda. 500 MST 20 5 1999 
Cascavel Cascavel Fazenda São Domingos 400 N.I. 27 8 1999 
Cascavel Cascavel Fazenda Bom Sucesso 250 MST 3 8 1999 
Cascavel Cascavel Fazenda La Paz 20 N.I. 1 10 1999 
Cascavel Cascavel Assentamento Santa Tereza 15 MST 5 3 2003 
Cascavel Cascavel Fazenda Castelo N.I. MST 1 10 2003 
Cascavel Cascavel Complexo Cajati 100 MST 1 10 2003 
Cascavel Cascavel Fazenda Espírito Santo 7 N.I. 10 10 1993 
Cascavel Cascavel Fazendas 4R N.I. MST 1 8 2004 
Cascavel Cascavel Refopas N.I. MST 1 8 2004 
Cascavel Cascavel Cajati Semente N.I. MST 1 8 2004 
Cascavel Cascavel Complexo Cajati N.I. MST 1 8 2004 
Cascavel Cascavel Fazendas 4R N.I. MST 30 9 2004 
Cascavel Cascavel Refopas N.I. MST 30 9 2004 
Cascavel Cascavel Cajati Semente N.I. MST 30 9 2004 
Cascavel Cascavel Complexo Cajati 1200 MST 30 9 2004 
Cascavel Cascavel Fazenda São Domingos 500 MST 2 10 2003 
Cascavel Cascavel Lotes Cajataí 400 MST 31 7 2004 
Cascavel Cascavel Fazenda Kely 200 MST 7 9 2005 
Cascavel Cascavel Fazenda Nazari 300 N.I. 1 10 2005 
Cascavel Cascavel Fazenda Bom Sucesso 40 MLST 8 10 2005 
Cascavel Catanduvas Fazenda Caldato N.I. N.I. 26 8 1989 
Cascavel Catanduvas Fazenda Baldatti 400 N.I. 26 8 1989 
Cascavel Catanduvas Linha Liase 30 N.I. 3 8 1999 
Cascavel Catanduvas Fazenda Três Marias 30 N.I. 2 11 1999 
Cascavel Catanduvas Fazenda Quinta de Azenha 80 Independente 2 11 1999 
Cascavel Catanduvas Fazenda Nova Esperança N.I. N.I. 28 10 1999 
Cascavel Guaraniaçú Fazenda Capão Grande 24 MST 15 12 1996 
Cascavel Ibema Fazenda São Francisco 400 N.I. 6 8 1992 
Cascavel Ibema Fazenda São Jenuário 90 N.I. 29 7 1992 
Cascavel Lindoeste Fazenda Valmini 25 MST 10 11 1996 
Cascavel Lindoeste Fazenda Santa Izabel 36 MST 27 10 1998 
Cascavel Lindoeste Fazenda Santa Izabel 22 N.I. 1 3 1999 
Cascavel Lindoeste Fazenda Vitória 8 N.I. 31 1 1999 
Cascavel Lindoeste Fazenda Araucária 25 Independente 15 8 1999 
Cascavel Lindoeste Fazenda Santa Luzia 50 MST 5 8 1999 
Cascavel Lindoeste Fazenda Rei do Laço  30 Independente 6 8 1999 
Cascavel Lindoeste Fazenda Gasparetto 45 N.I. 16 5 1999 
Cascavel Lindoeste Fazenda Kreuz 31 MST 6 8 1999 
Cascavel Lindoeste Fazenda Kreuz 30 MST 16 5 1999 
Cascavel Lindoeste Fazenda Alvorada N.I. OTC 5 4 2003 
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Cascavel Lindoeste Fazenda Alvorada 200 MST 10 5 2003 
Cascavel Lindoeste Fazenda Santa Lúcia 20 MST 15 4 2003 
Cascavel Lindoeste Fazenda Santa Luzia   30 N.I. 2 3 2003 
Cascavel Lindoeste Fazenda São José N.I. N.I. 11 10 2003 
Cascavel Lindoeste Fazenda São Marcos 60 N.I. 11 10 2003 
Cascavel Lindoeste Fazenda Verdum 30 N.I. 29 6 1991 
Cascavel Lindoeste Fazenda Santa Lúcia N.I. MTR 30 6 2004 
Cascavel Lindoeste Fazenda Planas 30 MTR 30 6 2004 
Cascavel Lindoeste Fazenda Santa Clara 30 MST 2 3 2003 
Cascavel Lindoeste Fazenda Alvorada 80 MTR 11 8 2003 
Cascavel Lindoeste Sítio Plana 10 N.I. 31 6 2004 
Cascavel Lindoeste Fazenda Jaborandi 170 MLST 13 5 2006 
Cascavel Lindoeste Fazenda Trento 30 MST 26 1 2006 
Cascavel Nova Aurora Fazenda Primavera (Família Balico) 1 N.I. 9 8 1991 
Cascavel Santa Tereza do Oeste Fazenda Boi Preto 28 N.I. 9 1 1998 
Cascavel Santa Tereza do Oeste Fazenda Boi Preto 50 N.I. 18 3 2000 
Cascavel Santa Tereza do Oeste Área da União 6 MST 22 7 2002 
Cascavel Santa Tereza do Oeste Área da União N.I. MST 26 5 2003 
Cascavel Santa Tereza do Oeste Fazenda da Anatel 30 MST 26 5 2003 
Cascavel Santa Tereza do Oeste Campo Exp. da Syngenta Seeds 100 Via Campesina 13 11 2006 
Cascavel Santa Tereza do Oeste Campo Exp. da Syngenta Seeds 200 Via Campesina 14 3 2006 
Cascavel Santa Tereza do Oeste  Fazenda Boi Preto 28 MST 4 1 1998 
Cascavel Três Barras do Paraná Fazenda Bufadeira 20 MAST 18 6 2003 
Cornélio Procópio Abatiá Fazenda Linda Flora N.I. OAC 20 7 2005 
Cornélio Procópio Abatiá Fazenda Linda Flora 50 OAC 5 8 2005 
Cornélio Procópio Abatiá Fazenda Ribeirão Bonito 60 MAST 30 12 2006 
Cornélio Procópio Abatiá T. I. Yvyporã Laranjinha 40 Indígenas 6 12 2005 
Cornélio Procópio Santa Amélia Guarani Nhandeva N.I Indígenas 6 12 2005 
Cornélio Procópio Bandeirantes Faz. Nossa Senhora Aparecida 30 MST 3 11 1999 
Cornélio Procópio Bandeirantes Fazenda Nomura 26 MST 3 10 2004 
Cornélio Procópio Bandeirantes Fazenda Yara 50 MAST 9 3 2006 
Cornélio Procópio Congonhinhas Fazenda Marabá 500 N.I. 22 4 2000 
Cornélio Procópio Congonhinhas Fazenda Santa Mônica N.I. N.I. 25 5 2000 
Cornélio Procópio Congonhinhas Fazenda Santa Terezinha 68 N.I. 1 2 1999 
Cornélio Procópio Congonhinhas Fazenda Serra Grande 27 MAST 13 4 2003 
Cornélio Procópio Cornélio Procópio Fazenda Nomura 150 MST 4 5 2004 
Cornélio Procópio Leópolis Fazenda Santa Filomena 140 N.I. 10 4 1988 
Cornélio Procópio Nova Fátima Fazenda da Mata 200 N.I. 23 11 1992 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda São Francisco 50 N.I. 1 7 1988 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Três Maria 60 MST 27 11 1996 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Santa Maria 60 MST 19 12 1996 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Itapemirim 80 N.I. 16 5 1991 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Pau D’ Alho N.I. N.I. 26 8 1991 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Akaya 130 N.I. 26 8 1991 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Pau D’Alho N.I. N.I. 1 1 1992 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Akayá 65 N.I. 1 1 1992 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda São Benedito 40 Independente 11 4 2004 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Pau D’alho 70 MST 2 8 2004 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Pau D’alho 400 MST 29 7 2004 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Bom Jardim 400 MST 29 7 2004 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Bom Jardim N.I. MTRSTP 26 4 2004 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Pau D’alho 120 MTRSTP 26 4 2004 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda Santa Maria 80 MAST 30 5 2004 
Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda São Benedito 100 MST 16 6 2004 



 

 

99

99

Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal Fazenda São Benedito N.I. MAST 15 4 2004 

Cornélio Procópio 
 
Santa Amélia 

 
N.I N.I 

Índios da Aldeia 
Laranjinha 21 1 2006 

Curitiba Campina Grande do Sul Fazenda Chikina N.I. MST 31 1 2006 
Curitiba Campina Grande do Sul Fazenda Chekiná 150 MST 31 1 2006 
Curitiba Curitiba Fazenda São Domingos 50 MST 1 10 2003 
Curitiba São José dos Pinhais Estação Ecológica do Cambuí 50 Indígenas 7 4 2004 
Faxinal Faxinal Faz. Nossa Sra. Do Carmo 40 MST 8 1 2003 
Faxinal Faxinal Fazenda Brasileira N.I. MST 8 1 2003 
Faxinal Faxinal Fazenda Brasileira N.I. MST 16 7 2005 
Floraí Floresta Fazenda Lagoa Vermelha 120 MST 21 3 1999 
Floraí Itambé Engenho São Vicente 300 MST 14 4 2002 
Foz do Iguaçu Céu-Azul Fazenda 4 irmãos 100 MST 12 9 2006 
Foz do Iguaçu Matelândia Fazenda Agropecúaria Zanella 15 N.I. 26 6 1998 
Foz do Iguaçu Matelândia Fazenda Boito 40 MST 5 7 2003 
Foz do Iguaçu Matelândia Fazenda Boico 267 MST 1 7 2004 
Foz do Iguaçu Matelândia Fazenda Bonito 400 MST 1 8 2004 
Foz do Iguaçu Matelândia  Fazenda Boico 40 MTR 2 7 2003 
Foz do Iguaçu Missal Fazenda Formiga 70 MST 13 8 2005 
Foz do Iguaçu Ramilândia Fazenda Casa Amarela 100 N.I. 28 11 1998 
Foz do Iguaçu Ramilândia Fazenda Padroeira 400 N.I. N.I. N.I. 1999 
Foz do Iguaçu Ramilândia Fazenda Santa Isabel 36 N.I. N.I. N.I. 1999 
Foz do Iguaçu Ramilândia Fazenda Banhadão II 60 N.I. N.I. N.I. 1999 
Foz do Iguaçu Ramilândia Fazenda Boito 60 MST 2 7 2003 
Foz do Iguaçu Ramilândia Fazenda Garcia 30 MTR 25 9 2003 
Foz do Iguaçu Ramilândia Fazenda Trento II 160 MTR 20 8 2003 
Foz do Iguaçu Ramilândia  Fazenda Boito 200 MST 31 7 2004 
Foz do Iguaçu Ramilândia  Fazenda Boito 500 MST 31 8 2005 
Foz do Iguaçu Ramilândia  Fazenda Formiga 140 MST 14 8 2005 
Foz do Iguaçu Ramilândia  Fazenda Três Elos 100 MST 20 9 2005 

Foz do Iguaçu Sanhta Terezinha do Itaipu Corredor de Biodiversidade 12 
Índios Avá-

Guaranis 15 3 2006 
Foz do Iguaçu São Miguel do Iguaçu Fazenda Mitacoré 450 N.I. 16 8 1997 
Foz do Iguaçu São Miguel do Iguaçu Fazenda Mitacoré 230 N.I. 10 7 1998 
Foz do Iguaçu São Miguel do Iguaçu Área da CNEC 320 N.I. 21 6 1998 
Foz do Iguaçu São Miguel do Iguaçu Área da Itaipu Binacional 30 N.I. 25 8 1998 
Foz do Iguaçu São Miguel do Iguaçu Fazenda Estrela Azul 40 N.I. 2 2 2000 

Foz do Iguaçu São Miguel do Iguaçu  
Parque Nacional/Res. Sta. Rosa do 
Ocuí/TI Avá Guarani 55 Indígenas 4 9 2005 

Foz do Iguaçu São Pedro do Iguaçu Fazenda Amélio Rotta 30 N.I. 26 8 1997 
Francisco Beltrão Francisco Beltrão Fazenda Marrecas 360 MST 27 5 1996 
Francisco Beltrão Francisco Beltrão Fazenda Zanchet 100 MST 1 6 1998 
Francisco Beltrão Renascença Fazenda Gaúcha N.I. MST 27 5 1996 
Francisco Beltrão Renascença Fazenda Jaciretã 38 MST 27 5 1996 
Francisco Beltrão Renascença Fazenda Keller 96 MST 12 11 1996 
Francisco Beltrão Renascença Fazenda Gaúcha N.I. N.I. 1 6 1998 
Francisco Beltrão Renascença Fazenda Jaciretã 220 N.I. 1 6 1998 
Francisco Beltrão Renascença Fazenda Gaúcha N.I. N.I. 18 8 1998 
Francisco Beltrão Renascença Fazenda Jaciretã N.I. N.I. 18 8 1998 
Francisco Beltrão Renascença Fazenda Gaúcha 60 N.I. 5 4 1999 
Francisco Beltrão Renascença  Fazenda Jaciretã 50 MST 4 6 1998 
Goioerê Altamira do Paraná Fazenda Ouro Verde 30 N.I. 28 8 1997 
Goioerê Altamira do Paraná Fazenda Virgínia 40 N.I. 3 12 1999 
Goioerê Campina da Lagoa  Fazenda Maeda N.I. MST 11 2 2006 
Goioerê Campina da Lagoa  Fazenda Três Poderes 22 MST 11 2 2006 
Goioerê Goioerê Fazenda São Luís del Rey 150 MST 14 12 1996 
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Goioerê Nova Cantu Fazenda Santo Rei 360 N.I. 1 8 1988 
Goioerê Nova Cantu Fazenda Takada 20 MST 4 1 1998 
Goioerê Nova Cantu Fazenda São Jorge N.I. N.I. 18 7 1997 
Goioerê Nova Cantu Fazenda Santa Terezinha 60 N.I. 18 7 1997 
Goioerê Nova Cantu Fazenda Nova Jerusalém 30 MST 20 7 1997 
Goioerê Nova Cantu Fazenda Rio Tonete 991 N.I. 27 7 1997 
Goioerê Nova Cantu Fazenda Slavieiro N.I. N.I. 27 7 1997 
Goioerê Nova Cantu Fazenda Takada N.I. N.I. 7 9 1997 
Goioerê Nova Cantu Fazenda Bom Jesus N.I. N.I. 7 9 1997 
Goioerê Nova Cantu Fazenda Marambaia N.I. N.I. 7 9 1997 
Goioerê Nova Cantu Fazenda Vista Alegre N.I. N.I. 7 9 1997 
Goioerê Nova Cantu Fazenda Nova Jerusalem 40 MST 1 1 1999 
Guarapuava Campina do Simão Fazenda Araras 34 N.I. 4 12 1999 
Guarapuava Candói Fazenda Bom Pastor 150 N.I. 18 7 1998 
Guarapuava Candói Fazenda da Pedra 30 N.I. 14 1 2001 
Guarapuava Candói Fazenda Bananeiras 200 MST 5 4 2004 
Guarapuava Candói Fazenda Campo Real 650 MAB / MST 1 8 2004 
Guarapuava Cantagalo Fazenda Rincão do Bicho 300 N.I. 26 8 1989 
Guarapuava Cantagalo Fazenda Fundo Grande 300 MST 2 10 1995 
Guarapuava Cantagalo Fazenda Wagner 380 N.I. 1 8 1991 
Guarapuava Cantagalo Fazenda Ouro Verde N.I. N.I. 25 8 1991 
Guarapuava Cantagalo Fazenda Cavaco N.I. N.I. 25 8 1991 
Guarapuava Cantagalo Fazenda Jarau 300 N.I. 25 8 1991 
Guarapuava Cantagalo Fazenda Cavaco 4 MST 11 3 2006 
Guarapuava Cantagalo Fazenda Jurau N.I. MST 11 3 2006 
Guarapuava Cantagalo Assentamento Ouro Verde N.I. MST 11 3 2006 
Guarapuava Espigão Alto do Iguaçu Fazenda Míriam Teles N.I. MST 5 5 1996 
Guarapuava Espigão Alto do Iguaçu Fazenda Catanduvas 60 MST 5 5 1996 
Guarapuava Espigão Alto do Iguaçu Fazenda Rio das Cobras 100 N.I. 29 1 1999 
Guarapuava Espigão Alto do Iguaçu Fazenda Solidor 120 MST 15 4 2003 

Guarapuava Foz do Jordão 
Acamp. As Margens da PR-662 
Faz.Trombini 100 MST 2 9 2003 

Guarapuava Foz do Jordão 
Acamp. As Margens da PR-662 
Fazenda Coqueiro N.I. MST 2 9 2003 

Guarapuava Goioxim Fazenda Carolina 20 MST 16 6 1997 
Guarapuava Guarapuava Fazenda Serro Verde (ou Boa Vista) 28 N.I. 1 11 1998 
Guarapuava Guarapuava Fazenda Rosa 20 MST 9 10 1998 
Guarapuava Guarapuava Fazenda Europa  20 MST 9 10 1998 
Guarapuava Guarapuava Fazendas Guará-Fruta 80 N.I. 6 10 1998 
Guarapuava Guarapuava Fazenda Matão 50 MST 15 7 2003 
Guarapuava Guarapuava Fazenda Monte Alvão 200 N.I. 19 2 1991 
Guarapuava Guarapuava Fazenda Matão 20 OTC 20 10 2004 
Guarapuava Guarapuava Fazenda Matão N.I. OTC 30 8 2004 
Guarapuava Guarapuava Fazenda Sururina 80 MST 30 3 2003 
Guarapuava Guarapuava Propriedade Rural 130 MTR 21 8 2003 
Guarapuava Guarapuava Fazenda Curi 150 MST 10 5 2004 
Guarapuava Guarapuava APA Serra da Esperança 50 MST 21 11 2005 
Guarapuava Guarapuava Fazenda da Empresa Erva Mate 81 30 MST 5 4 2006 
Guarapuava Laranjeiras do Sul Fazenda Bortoloto N.I. MAST 24 3 1999 
Guarapuava Nova Laranjeira Fazenda Santa Lúcia 40 MST 23 9 2004 

Guarapuava Nova Laranjeira 
Acampamento Alto da Serra/Xagu I/ 
Faz. Sta. Lúcia 100 MST 30 10 2005 

Guarapuava Nova Laranjeira 
Acampamento Alto da Serra/Xagu I/ 
Faz. Sta. Lúcia N.I. MST 7 8 2005 

Guarapuava Pinhão Fazenda Fundão N.I. MST 21 2 2002 
Guarapuava Pinhão Invernada Paiol de Telha 30 MST 21 2 2002 
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Guarapuava Pinhão Fazenda Labra 500 MST 16 8 2003 
Guarapuava Porto Barreiro Fazenda da MANASA 300 N.I. 1 9 1998 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Núcleo Regional Rio Iguaçu 600 MST 10 5 1999 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Rio Iguaçu 800 N.I. 10 5 1999 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Araupel 1500 MST 15 7 2003 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Boa Vista do São Roque 30 N.I. 3 8 1990 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Três Irmãs 18 N.I. 1 5 1991 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Nossa Senhora Aparecida 40 N.I. 1 7 1991 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Acalanto 45 MST 26 4 2004 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Campo Novo 100 MST 24 6 2004 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Rio Grande 325 MST 28 4 2004 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Três Elos 100 MST 26 4 2004 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Núcleo Agrícola Campo Novo 1500 MST 12 7 2003 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Araupel 30 MST 10 7 2004 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Dona Hilda 250 MST 20 9 2005 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Três Elos 50 MST 20 9 2005 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Campo Novo 50 MST 14 3 2006 
Guarapuava Quedas do Iguaçu Fazenda Três Elos 250 MST 14 3 2006 
Guarapuava Reserva do Iguaçu Fazenda Barreiros 50 MST 29 3 1999 
Guarapuava Reserva do Iguaçu Fazenda Barreiros 80 MST 9 5 1999 
Guarapuava Reserva do Iguaçu Fazenda Barreiros 80 N.I. 11 8 1999 
Guarapuava Reserva do Iguaçu Fazenda das Bicas 40 N.I. 16 8 2002 
Guarapuava Reserva do Iguaçu Fazenda Fundão N.I. Quilombolas 26 8 2004 
Guarapuava Reserva do Iguaçu Fazenda Paiol de telha 30 Quilombolas 26 8 2004 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Fazenda Pinhal Ralo N.I. MST 17 4 1996 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Fazenda Giacometi 3000 MST 17 4 1996 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Fazenda Rio Leão  250 MST 1 1 1998 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Área da Empresa Araupel S/A 60 N.I. 22 5 2000 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Área da Empresa Araupel S/A 300 N.I. 28 12 2000 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Acampamento PR-158 20 N.I. 20 1 1999 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Área da Empresa Araupel S/A 300 N.I. 1 11 2002 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Fazenda Laranjeiras 15 MST 20 6 2003 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Fazenda Cachoeira N.I. MST 8 4 2003 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Fazenda Araupel 20 MST 8 4 2003 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Fazenda Laranjeiras N.I. MTB 18 6 2003 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Fazenda Rio Bonito 1000 MTB 18 6 2003 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Várias áreas da empresa Araupel S/A 30 OTC 10 7 2004 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Várias áreas da empresa Araupel S/A 150 MST 28 3 2004 
Guarapuava Rio Bonito do Iguaçu Florestal Madeira Araupel 150 MST 29 3 2004 
Guarapuava Virmond Fazenda Campo Real 400 MST 31 7 2004 
Ibaiti Conselheiro Mairink Fazenda Santa Terezinha 60 MST 3 8 1999 
Ibaiti Conselheiro Mairink Fazenda Cristo Rei 105 N.I. 6 5 1993 
Ibaiti Conselheiro Mairink Fazenda Cristo Rei N.I. N.I. 17 5 1993 
Ibaiti Conselheiro Mairink Área em Conselheiro Mairink 50 MAST 21 10 2005 
Ibaiti Figueira Fazenda Volta Redonda 15 MST 23 6 2003 
Ibaiti Ibaiti Fazenda Anta Brava 20 N.I. 25 2 1999 
Ibaiti Ibaiti Fazenda Rincão 9 MST 25 2 1999 
Ibaiti Ibaiti Destilaria Santa Laura 200 N.I. 1 8 1991 
Ibaiti Ibaiti Fazenda Planalto 120 N.I. 4 6 1992 
Ibaiti Pinhalão Fazenda Bradesco 40 MST 27 2 1999 
Ibaiti Sapopema Fazenda Arame N.I. MST 16 11 1995 
Ibaiti Sapopema Fazenda São Carlos 70 MST 16 11 1995 
Ibaiti Sapopema Fazenda Santa Cruz N.I. MST 17 11 1995 
Ibaiti Sapopema Fazenda Bom Sucesso 150 MST 17 11 1995 
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Ibaiti Sapopema 
Fazenda Cachoeira / Acampamento 
Pr-090 85 N.I. 10 9 1997 

Ibaiti Sapopema 
Fazenda Cachoeira / Acampamento 
Pr-090 170 N.I. 21 12 1998 

Ibaiti Sapopema Fazenda Bom Sucesso 120 FETAEP 5 11 2005 
Ibaiti Sapopema Fazenda Bom Sucesso N.I. FETAEP 8 10 2005 
Irati Irati Fazenda Nerauto 50 N.I. 1 1 2003 
Irati Irati Fazenda Serra Bonita 30 MST 24 1 2003 
Irati Irati Área do Governo Estadual 30 N.I. 14 1 2003 
Ivaiporã Cândido de Abreu Fazenda Três C 20 MST 21 11 1996 
Ivaiporã Cândido de Abreu Fazenda Laguiche 80 MST 1 1 1999 
Ivaiporã Cândido de Abreu Núcleo Ilha das Flores 30 MST 9 1 1999 
Ivaiporã Cândido de Abreu Fazenda Império 160 MST 16 11 1999 
Ivaiporã Cândido de Abreu Fazenda Laguiche 160 MST 21 6 2004 
Ivaiporã Ivaiporã Acampamento PR-466 25 N.I. 4 8 1999 
Ivaiporã Godoy Moreira Fazenda Canadá N.I. MST 8 4 1997 
Ivaiporã Ivaiporã Fazenda Sete Mil N.I. MST 8 4 1997 
Ivaiporã Jardim Alegre Fazenda Corumbataí 350 MST 8 4 1997 
Ivaiporã Jardim Alegre Fazenda Corumbataí N.I. N.I. 1 5 1998 
Ivaiporã Godoy Moreira Fazenda Canadá N.I. N.I. 1 5 1998 
Ivaiporã Ivaiporã Fazenda Sete Mil N.I. N.I. 1 5 1998 
Ivaiporã Jardim Alegre Fazenda Corumbataí N.I. N.I. 22 7 1998 
Ivaiporã Godoy Moreira Fazenda Canadá N.I. N.I. 22 7 1998 
Ivaiporã Ivaiporã Fazenda Sete Mil 600 N.I. 22 7 1998 
Ivaiporã Manoel Ribas Fazenda Caçula 100 MST 4 2 1999 
Ivaiporã Manoel Ribas Ibicatu 2 220 N.I. 4 2 1999 
Ivaiporã Manoel Ribas Afrodite N.I. N.I. 4 2 1999 
Ivaiporã Manoel Ribas Nova Itaúna 80 N.I. 4 2 1999 
Ivaiporã Manoel Ribas Fazenda Ibicatu 100 MST 3 2 1999 
Ivaiporã Manoel Ribas Fazenda Santo Antônio 40 MST 30 10 1999 
Ivaiporã Manoel Ribas Fazenda Colorados 16 MST 14 2 2001 
Ivaiporã Manoel Ribas Fazenda Coroados N.I. MST 14 2 2001 
Ivaiporã Manoel Ribas Fazenda Três Marias 400 N.I. 12 5 2003 
Ivaiporã Manoel Ribas Fazenda Três Marias 360 MST 30 5 2003 
Ivaiporã Nova Tebas Fazenda Casa da Pedra 250 MST 30 7 2006 
Ivaiporã Nova Tebas Fazenda Casa da Pedra N.I MST 8 6 2006 
Ivaiporã Nova Tebas Fazenda Casa da Pedra 700 MST 1 7 2006 
Jacarezinho Jacarezinho Fazenda Santa Helena 50 MST 23 10 1999 
Jacarezinho Jundiaí do Sul Fazenda Monte Verde 62 N.I. 18 5 1997 
Jacarezinho Jundiaí do Sul Fazenda Cordilheira N.I. N.I. 4 9 1997 
Jacarezinho Jundiaí do Sul Fazenda Itambé 100 MST 11 12 2004 
Jacarezinho Jundiaí do Sul Fazenda Itambé 70 MST 12 8 2004 
Jacarezinho Jundiaí do Sul Fazenda Itambé N.I. MAST 20 7 2004 
Jacarezinho Jundiaí do Sul Fazenda Ana Fraga 320 MST 18 4 2005 
Jacarezinho Jundiaí do Sul Fazenda Balsa Nova 400 MAST 9 9 2005 
Jacarezinho Jundiaí do Sul Fazenda Balsa Nova N.I. MST 24 3 2005 
Jacarezinho Jundiaí do Sul Fazenda Ana Fraga 180 OAC 24 3 2005 
Jacarezinho Jundiaí do Sul Fazenda Monte Verde 500 MAST 25 8 2006 
Jacarezinho Santo Antônio da Platina Fazenda Santa Rita 60 Via Campesina 18 9 2006 
Lapa Lapa Fazenda Cerrito N.I. N.I. 31 12 2002 
Lapa Lapa Fazenda Cerrito 160 MST 24 1 2003 
Lapa Lapa Fazenda Água Vermelha 30 OTC 16 4 2004 
Londrina Cambé Fazenda Panissa 50 MST 4 1 1998 
Londrina Ibiporã Fazenda Marmeleiro N.I. MST 7 10 1996 
Londrina Ibiporã Fazenda Nossa Senhora da Salete 20 MST 7 10 1996 
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Londrina Londrina Fazenda Santa Tereza 90 N.I. 29 9 1988 
Londrina Londrina Tamarana 43 N.I. 23 9 1988 
Londrina Londrina Fazenda Sta. Tereza 67 N.I. 20 2 1989 
Londrina Londrina Fazenda Fazenda Serraria N.I. N.I. 20 2 1989 
Londrina Londrina Fazenda Santa Helena 50 N.I. 1 7 1998 
Londrina Londrina Entrada da Fazenda Taquara 6 N.I. 26 6 1999 
Londrina Londrina Guairacá 227 N.I. 3 8 1991 
Londrina Londrina Fazenda Três Jotas 140 MST 15 9 2006 
Londrina Tamarana Fazenda Mandassaia 14 MST 5 12 1995 
Londrina Tamarana Fazenda Borborema N.I. MST 7 10 1996 
Londrina Tamarana Fazenda Chafic 80 MST 7 10 1996 
Londrina Tamarana Fazenda Mota 160 MST 7 10 1996 
Londrina Tamarana Fazenda Tesouro 25 MST 7 10 1996 
Londrina Tamarana Fazenda de Colores 60 MST 14 10 1996 
Londrina Tamarana Fazenda Sagarana 20 MST 28 11 1996 
Londrina Tamarana Fazenda Três Lagos 10 MST 28 11 1996 
Londrina Tamarana Sítio Shangrilá 5 MST 28 11 1996 
Londrina Tamarana Fazenda Rio Claro 30 N.I. 4 1 1997 
Londrina Tamarana Fazenda Borborema N.I. N.I. 4 11 1997 
Londrina Tamarana Fazenda Chafic 25 N.I. 4 11 1997 
Londrina Tamarana Fazenda Boborema N.I. N.I. 27 11 1997 
Londrina Tamarana Fazenda Chafic N.I. N.I. 27 11 1997 
Londrina Tamarana Fazenda Cacique 10 N.I. 28 11 1997 
Londrina Tamarana Fazenda Àgua Branca 80 MST 18 11 2000 
Londrina Tamarana Fazenda Decolores 80 MST 18 11 2000 
Londrina Tamarana Fazenda Tamar 600 N.I. 22 4 2000 
Londrina Tamarana Fazenda Mandassaia N.I. N.I. 7 8 1994 
Londrina Tamarana Fazenda Mandassaia 30 N.I. 10 9 1994 
Londrina Tamarana Fazenda Mota 60 N.I. 10 11 2005 
Londrina Tamarana Fazenda Tamoio 30 MST 21 9 2005 
Londrina Tamarana Fazenda Tamoio 30 Indígenas 31 3 2005 
Londrina Tamarana Fazenda Tamoio 26 Indígenas 26 9 2005 
Londrina Tamarana Fazenda Dona Hilda 500 MST 20 9 2005 
Londrina Tamarana Fazenda Tamar 80 MST 1 1 2006 
Maringá Maringá  Fazenda Marília  300 MST 8 12 1998 
Palmas Clevelândia Fazenda Morro Alto 30 MST 18 10 2003 
Palmas Clevelândia Fazenda Três Capões 15 N.I. 17 10 2003 
Palmas Coronel Domingos Soares Fazenda Marcon 68 MST 22 1 1998 
Palmas Coronel Domingos Soares Fazenda das Flores 40 MAST 6 7 2003 
Palmas Coronel Domingos Soares Fazenda São Manoel 50 MST 1 7 2003 
Palmas Honório Serpa Fazenda Tupi 26 N.I. 31 5 1998 
Palmas Honório Serpa Fazenda Pinho Fleck 300 MST 2 9 2004 
Palmas Honório Serpa Fazenda Olvepar N.I. MST 2 9 2004 
Palmas Mangueirinha Fazenda Lagoa 500 N.I. 26 8 1989 
Palmas Mangueirinha Fazenda Mamboré 800 N.I. 22 4 2000 
Palmas Mangueirinha Fazenda Santa Rosa (Rita) 40 MST 8 2 2000 
Palmas Mangueirinha Fazenda Trombini 350 MST 16 7 1999 
Palmas Mangueirinha Gleba Jacutinga 30 N.I. 15 9 1990 
Palmas Mangueirinha Fazenda Eletrosul 25 N.I. 26 8 1991 
Palmas Mangueirinha Fazenda Santa Rosa 50 N.I. 19 5 1992 
Palmas Mangueirinha Fazenda Santa Rosa N.I MST 11 10 2005 
Palmas Mangueirinha Fazenda Santa Mamborê N.I MST 11 10 2005 
Palmas Mangueirinha Fazenda Rita 130 MST 11 10 2005 
Palmas Mangueirinha Faz. Mamborê N.I SI 10 1 2006 
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Palmas Palmas Fazenda Conceição Cruzeiro 28 N.I. 27 6 1997 
Palmas Palmas Fazenda Capão Seco N.I. N.I. 27 6 1997 
Palmas Palmas Fazenda de Dilson Paglia 30 MST 10 4 1999 
Palmas Palmas Fazenda Cruzeiro 60 N.I. 17 8 1992 
Palmas Palmas Áreas da Tribo Kaingangue 153 Indígenas 9 11 2004 
Paranaguá Antonina Agropecuária São Rafael  50 MST 30 3 2004 
Paranaguá Guaraqueçaba Área do Ibama N.I. OTC 20 3 2004 
Paranaguá Guaraqueçaba Fazenda Bom Jesus 10 OTC 20 3 2004 
Paranaguá Pontal do Paraná Área no Balneário da Prefeitura 60 OTC 24 5 2004 
Paranavaí Alto Paraná – Paraguai Fazenda Mario Abdo Benitez 57 N.I. 8 3 1989 
Paranavaí Amaporã Fazenda São José 200 MST 28 9 2005 
Paranavaí Cruzeiro do Sul Fazenda Doralucia 80 MST 7 12 1996 
Paranavaí Cruzeiro do Sul Fazenda Doralucia N.I. MST 11 12 1996 
Paranavaí Cruzeiro do Sul Fazenda Doralúcia 110 N.I. 20 11 1997 
Paranavaí Diamante do Norte Fazenda Sandra 24 N.I. 24 10 1999 
Paranavaí Guairaçá Fazenda Santa Filomena 80 N.I. 1 12 1998 
Paranavaí Guairaçá Fazenda Figueira 90 MST 2 3 2000 
Paranavaí Guairaçá Fazenda Figueira 30 MST 15 10 1999 
Paranavaí Guairaçá Fazenda Santa Filomena 400 MST 31 7 2004 
Paranavaí Itaúna do Sul Fazenda Konda 30 N.I. 5 2 1999 
Paranavaí Itaúna do Sul Fazenda Contestado 60 MST 9 10 1999 
Paranavaí Itaúna do Sul Fazenda Maria Antonieta 30 MST 10 11 1999 
Paranavaí Jardim Olinda Fazenda Água Amarela 260 N.I. 31 8 1997 
Paranavaí Jardim Olinda Fazenda Almeria 80 N.I. 23 10 1997 
Paranavaí Jardim Olinda Fazenda Água Amarela 120 MST 21 2 1998 
Paranavaí Jardim Olinda Fazenda Mãe de Deus N.I. N.I. 30 9 1998 
Paranavaí Marilena Fazenda Boa Sorte N.I. N.I. 19 11 1997 
Paranavaí Marilena Fazenda Santo Ângelo N.I. N.I. 20 11 1997 
Paranavaí Marilena Fazenda Santo Ângelo 40 N.I. 31 1 1998 
Paranavaí Marilena Fazenda Três Irmãos 150 N.I. 26 8 1998 
Paranavaí Marilena Fazenda Novo Horizonte 30 N.I. 7 2 1999 
Paranavaí Marilena Fazenda Santa Rosa 70 MST 20 11 1999 
Paranavaí Mirador Fazenda Ipê 90 MST 27 1 1999 
Paranavaí Mirador Fazenda Arapongas 60 N.I. 1 1 1999 
Paranavaí Mirador Fazenda Arapongas 80 MST 19 9 1999 
Paranavaí Mirador Fazenda Arapongas 30 MAST 27 1 1999 
Paranavaí Mirador Fazenda Marques 40 MAST 27 1 1999 
Paranavaí Mirador Fazenda Rancho Alegre 30 MST 18 9 1999 
Paranavaí Mirador Fazenda Rancho Alegre 40 MAST 11 5 1999 
Paranavaí Mirador Fazenda Monte Azul N.I. N.I. 1 1 1999 
Paranavaí Nova Londrina Fazenda Konda 30 MST 5 2 1999 
Paranavaí Nova Londrina Fazenda Romaria 80 MST 7 11 1999 
Paranavaí Nova Londrina Fazenda Novo Horizonte 60 MST 8 2 1999 
Paranavaí Nova Londrina Fazenda Romaria 110 N.I. 4 11 1999 
Paranavaí Paranacity Fazenda Santo Antônio 70 MST 10 11 1999 
Paranavaí Paranacity Fazenda Santo Antônio 50 N.I. N.I. N.I. 1999 
Paranavaí Paranacity Fazenda Santa Maria 25 N.I. 19 1 1993 
Paranavaí Paranacity Fazenda Fartura 300 MST 23 12 2005 
Paranavaí Paranacity Fazenda Fartura 60 MST 1 1 2006 
Paranavaí Paranapoema Fazenda Santa Terezinha 1300 MST 6 8 2003 
Paranavaí Paranapoema Fazenda Itapura N.I. N.I. 27 3 1994 
Paranavaí Paranapoema Fazenda Jaborandi N.I. N.I. 27 3 1994 
Paranavaí Paranapoema Fazenda Cambuí 2200 N.I. 27 3 1994 
Paranavaí Paranapoema Faz. Campo Santo 280 MST 3 8 2006 
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Paranavaí Paranapoema Faz. Santo Antônio N.I MST 3 8 2006 
Paranavaí Paranapoema Faz. Santo Antônio N.I MST 28 6 2006 
Paranavaí Paranapoema Faz. Campo Santo N.I MST 28 6 2006 
Paranavaí Paranapoema  Fazenda Santo Antônio 400 MST 16 6 2006 
Paranavaí Planaltina do Paraná Fazenda Sumatra N.I. MST 15 12 1998 
Paranavaí Planaltina do Paraná Fazenda Santa Sílvia 50 N.I. 24 6 1997 
Paranavaí Planaltina do Paraná Fazenda São Francisco 60 MST 21 1 1999 
Paranavaí Planaltina do Paraná Fazenda Santa Filomena 400 MST 31 7 2004 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água da Prata 200 MST 1 9 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Ponta do Tigre 100 N.I. 26 6 1988 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Florão 90 N.I. 16 8 1989 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Porangaba I N.I. MST 3 4 1995 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Porangaba I 200 MST 18 8 1995 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Monte Azul 50 MST 3 4 1995 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Porangaba II 200 MST 13 12 1995 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Monte Azul 150 MST 17 5 1996 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Sonho Real N.I. MST 25 8 1996 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Jabur 230 MST 25 8 1996 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Santa Amélia 220 MST 3 12 1996 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Piedade 60 MST 31 12 1996 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Dois Córregos 80 MST 31 1 1997 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Porangabinha N.I. N.I. 22 4 1997 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água da Prata 70 MST 13 5 1997 
Paranavaí Querência do Norte Fazendas Santa Ana N.I. N.I. 1 6 1997 
Paranavaí Querência do Norte Fazendas Santo Antônio 35 N.I. 1 6 1997 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda São Sebastião N.I. N.I. 6 6 1997 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Bandeirantes N.I. N.I. 9 7 1997 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda São Pedro 30 N.I. 28 12 1997 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Florão 40 MST 24 6 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água da Prata 110 N.I. 8 2 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Bandeirantes N.I. N.I. 30 10 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Vitória 100 MST 16 5 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Estância Esperança N.I. MST 10 10 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Estância da Fé N.I. MST 10 10 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda São Francisco 50 N.I. 6 9 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água do Bugre I N.I. N.I. 10 10 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água do Bugre II N.I. N.I. 10 10 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Rio Novo 120 N.I. 21 8 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Rio Grande 20 MST 17 5 1998 
Paranavaí Querência do Norte Agropecuária Água da Prata 20 MST 17 5 1998 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água da Prata 30 MST 21 11 2000 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água da Prata 30 MST 18 12 2000 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Vitória 80 N.I. 3 1 2000 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda São Francisco 29 MST 27 2 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda São Francisco 40 N.I. 8 9 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água do Bugre I N.I. MST 25 4 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água do Bugre II 50 MST 25 4 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água do Bugre I N.I. N.I. 26 6 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água do Bugre II 500 N.I. 26 6 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Transval 60 MST 29 3 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Transval 60 N.I. 29 5 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Mirador 200 N.I. 2 11 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Monte Azul 50 MAST 3 4 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda SantaTerezinha 50 MST 24 2 1999 
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Paranavaí Querência do Norte Fazenda Santa Izabel 50 MST 24 2 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Rio Novo 240 MST 26 6 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Bello 100 MST 28 1 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Perdigão 50 MST 31 1 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Rio Branco N.I. N.I. N.I. N.I. 1999 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água Preta  70 MST 14 8 2001 
Paranavaí Querência do Norte Fazenda Água da Prata 400 MST 6 8 2003 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda Florença N.I. MST 22 8 1996 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda Junqueira 350 MST 22 8 1996 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda Florença N.I. N.I. 1 4 1997 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda Junqueira 100 N.I. 1 4 1997 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda S. Sebastião N.I. N.I. 6 6 1997 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda Paraíso 30 N.I. 27 12 1997 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda Monte Castelo N.I. N.I. 20 9 1998 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda Santa Maria  60 MST 1 3 1999 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda Belo 150 MST 1 2 1999 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda São Sebastião 30 MST 14 3 1999 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda Santa Cruz 80 MST 1 3 1999 
Paranavaí Sta. Cruz de Monte Castelo Fazenda Cerâmica 50 MST 26 2 1999 
Paranavaí Santa Isabel do Ivaí Fazenda Santo Antônio 50 N.I. 1 1 1999 
Paranavaí Santa Isabel do Ivaí Fazenda Saudade 40 N.I. 23 9 1999 
Paranavaí Santa Izabel do Ivaí Fazenda Saudade 100 MST 19 2 1996 
Paranavaí Santa Izabel do Ivaí Fazenda Saudade 40 N.I. 23 9 1997 
Paranavaí Santa Izabel do Ivaí Fazenda Nossa Senhora de Fátima 300 MST 29 11 2003 
Paranavaí Santa Mônica Fazenda São Pedro 60 MST 29 8 1998 
Paranavaí São João do Caiuá Fazenda Tapivirá 46 MST 22 5 1998 
Paranavaí São João do Caiuá Fazenda São Fabiano 30 MAST 21 9 2004 
Paranavaí São João do Caiuá Fazenda São Fabiano N.I. MAST 27 7 2004 
Paranavaí São Pedro do Paraná Fazenda Xavantes 100 MST 5 9 1998 
Paranavaí São Pedro do Paraná Fazenda São José 100 N.I. 5 8 1998 
Paranavaí Terra Rica Fazenda Nossa Senhora da Penha 20 N.I. 15 10 1998 
Paranavaí Terra Rica Fazenda São Joaquim 150 N.I. 8 10 1998 
Paranavaí Terra Rica Fazenda Santa Lúcia 80 MST 10 10 1998 
Paranavaí Terra Rica Fazenda Santo Antônio 60 MST 10 10 1998 
Paranavaí Terra Rica Fazenda Guaricanga 60 MST 10 10 1998 
Paranavaí Terra Rica Fazenda Eloá 80 N.I. 7 10 1999 
Paranavaí Terra Rica Fazenda Santa Maria 120 MST 10 10 1999 
Paranavaí Terra Rica Fazenda Nossa Senhora de Fátima N.I. N.I. 13 10 2001 
Paranavaí Terra Rica Fazenda Central 6 N.I. 13 10 2001 
Pitanga Boa Ventura de São Roque Fazenda Volta Grande 40 OAC 13 11 2005 
Pitanga Laranjal Fazenda Vale do Cantu 260 MST 1 10 1995 
Pitanga Laranjal Fazenda Legendária N.I. N.I. 7 9 1997 
Pitanga Laranjal Fazenda Syracuse 70 MST 8 9 1997 
Pitanga Laranjal Fazenda Pedra Branca II 120 N.I. 20 10 1998 
Pitanga Laranjal Fazenda Grégio 200 MST 3 7 1998 
Pitanga Laranjal Fazenda Syracuse 50 MST 16 1 1999 
Pitanga Laranjal Fazenda Cristo Rei 280 MST 9 10 2003 
Pitanga Laranjal Fazenda Conceição 500 MST 15 8 2003 
Pitanga Laranjal Fazenda Irmãos Gréggio 400 MST 23 8 2003 
Pitanga Laranjal Fazenda Chapadão 400 N.I. 17 10 1993 
Pitanga Laranjal Fazenda Bandeirantes 120 OTC 16 6 2004 
Pitanga Laranjal Fazenda Cristo Redentor 280 OTC 4 2 2004 
Pitanga Palmital Fazenda Cavichiolo 37 MST 28 1 1998 
Pitanga Palmital Fazenda Bela Amanhã 200 MST 28 7 1996 
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Pitanga Palmital Fazenda Comil N.I. MST 28 7 1996 
Pitanga Palmital Fazenda N. S. Aparecida 10 MST 5 8 1999 
Pitanga Palmital Fazenda Pedra Bonita 60 N.I. 9 7 1994 
Pitanga Pitanga Acampamento na PR-466 60 N.I. 23 4 1999 
Pitanga Santa Maria do Oeste Fazenda Guaroeste 180 MST 17 4 1996 
Pitanga Santa Maria do Oeste Fazenda Guará N.I. MST 17 4 1996 
Pitanga Santa Maria do Oeste Fazenda Perpétuo Socorro 320 MST 18 4 1996 
Pitanga Santa Maria do Oeste Fazenda Perpétuo Socorro 130 N.I. 29 12 1997 
Pitanga Santa Maria do Oeste Fazenda Perpétuo Socorro 70 N.I. 2 3 1998 
Pitanga Santa Maria do Oeste Fazenda Sonda N.I. MSO 12 5 2003 
Pitanga Santa Maria do Oeste Fazenda Sonda 350 MST 3 11 2003 
Pitanga Santa Maria do Oeste Fazenda Sonda 56 MST 2 2 2003 
Pitanga Santa Maria do Oeste Fazenda Santa Maria 50 MST 7 8 2006 
Ponta Grossa Castro Fazenda Geosul 200 N.I. 27 8 1989 
Ponta Grossa Palmeira Fazenda Cherubin 27 STR 5 7 2004 
Ponta Grossa Ponta Grossa Fazenda Carvoriti 80 N.I. 4 7 1998 
Ponta Grossa Ponta Grossa Fazenda Carvoroti 9 N.I. 28 6 1999 
Ponta Grossa Ponta Grossa Estação Experimental da Embrapa 16 N.I. 11 7 1999 
Ponta Grossa Ponta Grossa Estação Experimental da Embrapa N.I. MST 30 5 2003 
Ponta Grossa Ponta Grossa Estação Experimental da Embrapa 150 MST 28 8 2003 
Ponta Grossa Ponta Grossa Estação Experimental Monsanto 150 MST 10 5 2003 
Ponta Grossa Ponta Grossa Estação Experimental Monsanto 150 MST 15 5 2003 
Ponta Grossa Ponta Grossa Estação Experimental da Embrapa 2 MST 25 4 2004 
Ponta Grossa Ponta Grossa Estação Experimental Monsanto 30 MST 16 4 2003 
Ponta Grossa Ponta Grossa Estação Experimental da Embrapa 80 MST 30 5 2003 
Ponta Grossa Ponta Grossa Fazenda São Francisco 200 MST 16 7 2005 
Ponta Grossa Ponta Grossa Fazenda da Embrapa 180 MST 18 4 2006 
Porecatu Alvorada do Sul Fazenda Nossa Senhora Aparecida 42 N.I. 1 8 1997 
Porecatu Alvorada do Sul Fazenda Ingá 70 N.I. 12 10 1991 
Porecatu Alvorada do Sul Fazenda Ingá 70 N.I. 8 2 1992 
Porecatu Florestópolis Fazenda Floresta 40 MST 16 7 1997 
Porecatu Porecatu Fazenda Jacutinga N.I. N.I. 17 7 1997 
Porecatu Porecatu Fazenda Santa Rita de Jacutinga 36 N.I. 17 7 1997 
Porecatu Porecatu Santa Rita da Jacutinga 100 MST 22 3 2000 
Porecatu Porecatu Fazenda Jacutinga 59 MST 13 3 1999 
Porecatu Porecatu Fazenda Santa Rita de Jacutinga 60 N.I. 14 3 1999 
Porecatu Primeiro de Maio Fazenda São Marcos 38 N.I. 25 8 1997 
Porecatu Primeiro de Maio Fazenda São Marcos 40 N.I. 19 10 1999 
Porecatu Primeiro de Maio Fazenda Santo Antônio 30 N.I. 30 10 1999 
Prudentópolis Guamiranga Sítio Pedra Preta 5 N.I. 4 5 1998 
Prudentópolis Prudentópolis Fazenda Patos Velhos 20 SS 18 2 2006 
Prudentópolis Prudentópolis Núcleo Esperança 1300 N.I. 6 8 1988 
Prudentópolis Teixeira Soares Fazenda Santo Antônio 180 N.I. 26 8 1997 
Prudentópolis Teixeira Soares Fazenda Gemar 40 N.I. 18 9 1997 
Prudentópolis Teixeira Soares Fazenda São Joaquim 80 N.I. 4 7 1998 
Prudentópolis Teixeira Soares Fazenda Carvorite 80 MST 5 7 1998 
Telêmaco Borba Ortigueira Fazenda Barra Grande  12 MST 4 1 1998 
Telêmaco Borba Ortigueira Fazenda Caraguatá 35 N.I. 13 7 1997 
Telêmaco Borba Ortigueira Fazenda Nossa Senhora de Guadalupe N.I. N.I. 15 7 1997 
Telêmaco Borba Ortigueira Fazenda Picuana 60 MST 24 3 1999 
Telêmaco Borba Ortigueira Fazenda Santa Maria 60 MST 26 4 1999 
Telêmaco Borba Ortigueira Fazenda Boa Vista 70 N.I. 18 1 2003 
Telêmaco Borba Ortigueira Fazenda Barra Bonita 260 N.I. 10 1 2003 
Telêmaco Borba Ortigueira Fazenda Santa Maria 400 MST 30 8 2003 
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Telêmaco Borba Ortigueira Fazenda Brasileira 40 MST 8 1 2003 
Telêmaco Borba Ortigueira Fazenda Vale do Sol 400 MST 17 8 2003 
Telêmaco Borba Ortigueira Fazenda Estrela 20 N.I. 24 6 1990 
Telêmaco Borba Ortigueira Faz. Nossa Sra. Do Carmo 800 MST 16 7 2005 
Telêmaco Borba Reserva Fazenda Palmeira 200 MTR 7 6 2003 
Telêmaco Borba Telêmaco Borba Fazenda Guanabara 100 N.I. 26 8 1989 
Telêmaco Borba Telêmaco Borba Fazenda Guanabara N.I. N.I. 28 2 1990 
Telêmaco Borba Telêmaco Borba Invernada Capão do Pinhal 80 N.I. 28 2 1990 
Telêmaco Borba Telêmaco Borba Fazenda Guanabara N.I. N.I. 11 6 1990 
Telêmaco Borba Telêmaco Borba Invernada Capão do Pinhal 80 N.I. 11 6 1990 
Telêmaco Borba Tibagi Fazenda Boa Vista N.I. MST 7 9 1996 
Telêmaco Borba Tibagi Fazenda Bela Vista 320 MST 7 9 1996 
Telêmaco Borba Tibagi Fazenda Dona Tônia 60 MST 15 1 1999 
Telêmaco Borba Tibagi Chácara Canaã 40 SS 9 5 2005 
Toledo Diamante do Oeste Fazenda Comil 80 MSST 10 9 2001 
Toledo Santa Helena Base Náutica 6 Independente 1 1 2006 
Toledo Santa Helena Agro-Industrial Santa Helena 80 MST 1 1 2006 
Umuarama Cruzeiro do Oeste Faz. Urupê/Acamp. 5 de Março 180 MST 12 6 2006 
Umuarama Icaraíma Fazenda Central 25 N.I. 27 8 1997 
Umuarama Icaraíma Fazenda Central N.I. N.I. 31 8 1997 
Umuarama Icaraíma Fazenda Monte Azul 50 N.I. 5 4 1999 
Umuarama Icaraíma Fazenda São Paulo 56 MUT 7 8 2004 
Umuarama Icaraíma Fazenda Monte Azul N.I. FETAEP 15 10 2005 
Umuarama Icaraíma Fazenda Agrop. Café no Bule 120 FETAEP 15 10 2005 

Umuarama Icaraíma 
Ilha Bandeirantes/Parque Nacional 
Ilha Grande 30 SI 12 3 2006 

Umuarama Mariluz Fazenda São Luis 200 MST 1 3 1998 
Umuarama Mariluz Fazenda Santa Gertrudes 350 MST 20 6 1998 
Umuarama Mariluz Fazenda São Luiz N.I. N.I. 20 6 1998 
Umuarama Mariluz Fazenda Nossa Sra. Aparecida N.I. N.I. 20 6 1998 
Umuarama Mariluz Fazenda São João 300 N.I. 20 6 1998 
Umuarama Xambrê Estação Experimental do Iapar 30 Independente 22 4 2003 
Umuarama Xambrê Estação Experimental Lapar N.I. Grupo Xambrê 21 4 2003 
Umuarama Xambrê Estação Experimental Lapar 60 Grupo Xambrê 27 7 2003 
Umuarama Xambrê Fazenda Santa Isabel 12 Grupo Xambrê 1 8 2003 
Umuarama Xambrê Fazenda Experimental do IAPAR 14 MST 17 4 2003 
União da Vitória Bituruna Fazenda Bettega 150 N.I. 5 8 1988 
União da Vitória Bituruna Fazenda Ruaro 50 N.I. 17 4 1999 
União da Vitória Bituruna Fazenda Cantagalo 22 N.I. 26 7 1991 
União da Vitória Bituruna Fazenda Etiene 60 N.I. 1 8 1991 
União da Vitória Bituruna Fazenda Tomazi 350 N.I. 18 3 1994 
União da Vitória Bituruna Fazenda Santa Bárbara 350 N.I. 18 3 1994 
União da Vitória General Carneiro Fazenda Zattar 65 MST 10 5 1998 
União da Vitória General Carneiro Fazenda S. Bento 250 MST 13 2 1999 
União da Vitória General Carneiro Acamp. BR 070 / Fazenda Rondon 250 MST 15 8 2003 
União da Vitória Paula Freitas Acampamento Reduto do Caraquatá 80 MST 16 2 2005 
Wenceslau Braz Carlópolis Fazenda Rancho Gisabele 38 N.I. 23 6 1998 
Wenceslau Braz Guapirama Fazenda São Roque 40 MAST 15 9 2006 
Fonte: NERA (2007). 
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APÊNDICE 2 – Movimentos Sociais que Ocuparam Terras no Brasil de 1988 a 2007 
 

 

SIGLA NOME 
ACRQ Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombolas 
ACRQBC Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo Brejo dos Crioulos 
ACUTRMU Associação Comunidade Unida de Trabalhadores Rurais 
ADT Associação em Direito da Terra 
AMPA Associação do Movimento dos Pequenos Agricultores 
ANTEP Associação Naviraiense Terra e Paz 
ARST Associação Renovação dos Sem Terra 
ASA Associação Santo Antonio 
ASA Associação do Semi-Árido 
ASPROJA Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Rio Jaru 
ASTECA Associação Técnica de Cooperação Agrícola 
ASTST Associação dos Sem Terra e Sem Teto 
ASTT Sem informação 
ATUVA Associação dos Trabalhadores Unidos da Vila Aparecida 
CAR Central dos Assentados de Roraima 
CCL Centro de Cidadania e Liderança 
CETA Coordenação Estadual dos Trabalhadores Assentados 
CLST Caminho de Libertação dos Sem-Terra 
CONAQ Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombos 
CONLUTAS Coordenação Nacional de Lutas 
CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
COOTERRA Cooperativa dos Lavradores na Luta pela Terra 
CPT Comissão Pastoral da Terra 
CTV Centro Terra Viva 
CUT Central Única dos Trabalhadores 
FAF Federação dos Agricultores da Agricultura Familiar 
FERAESP Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo 
FETAEG Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás 
FETAEMA Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Maranhão 
FETAEMG Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 
FETAEP Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná 
FETAESP Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo 
FETAGRI Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
FETAPE Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco 
FETRAF Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar 
FST Fórum Social do Triângulo 
FUVI Famílias Unidas do Vale do Vilhema 
LCC Liga Camponesa Corumbiara 
LOC Liga Operária Camponesa 
LCP Liga dos Camponeses Pobres 
LCPCO Liga dos Camponeses Pobres do Centro-Oeste 
LCPNM Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas 
MAB Movimento dos Atingidos por Barragens 
MAST Movimento Agricultores Sem-Terra 
MATR Movimento de Apoio aos Trabalhadores Rurais 
MBST Movimento Brasileiro dos Sem-Terra 
MBUQT Movimento Brasileiros Unidos Querendo Terra 
MCC Movimento Camponês de Corumbiara 
MCNT Movimento Conquistando Nossa Terra 
MCST Movimento dos Carentes Sem Terra 
MLST Movimento de Libertação dos Sem-Terra 
MLSTL Movimento de Libertação dos Sem-Terra de Luta 
MLT Movimento de Luta pela Terra 
MLTRST Movimento de Libertação dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
MLUPT Movimento Luta Unida pela Terra 
MNF Movimento Sem Terra Nova Força 
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MPA Movimento dos Pequenos Agricultores 
MPRA Movimento Popular pela Reforma Agrária 
MPST Movimento Popular dos Sem Terra 
MPT Movimento Pacífico pela Terra 
MSLTL Movimento de Libertação dos Sem Terra de Luta 
MSO Movimento Social Organizado 
MSONT Movimento Sonho da Terra 
MSST Movimento Social dos Sem-Terra 
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
MSTA Movimento dos Sem Terra do Amazonas 
MSTR Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais 
MT Movimento dos Trabalhadores 
MTA Movimento dos Trabalhadores Assentados 
MTAA/MT Movimento dos Trabalhadores Assentados e Acampados do Mato Grosso 
MTB Movimento dos Trabalhadores Rurais no Brasil 
MTB Movimento Terra Brasil 
MTBST Movimento dos Trabalhadores Brasileiros Sem-Terra 
MTD Movimento dos Trabalhadores Desempregados 
MTL Movimento Terra Trabalho de Liberdade 
MTR Movimento dos Trabalhadores Rurais 
MTRST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
MTRSTB Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra Brasileiros 
MTRSTP Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra do Paraná 
MTRUB Movimento dos Trabalhadores Rurais e Urbanos 
MTS Movimento por uma Tendência Socialista 
MTSTCB Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e Central do Brasil 
MTV Movimento Terra Vida 
MUB Movimento Unidos Brasil 
MUST Movimento Unido dos Sem Terra 
MUT Movimento Unidos pela Terra 
OAC Organização Agrária Camponesa 
OITRA Organização de Inclusão de Trabalhadores pela Reforma Agrária 
OLC Organização Luta pelo Campo 
OLST Organização para a Libertação dos Sem Terra 
OTC Organização dos Trabalhadores no Campo 
RACCA-SUL Rede de Assistência dos Acampados e Assentados do Sul da Bahia 
SEM SIGLA Acampados 
SEM SIGLA Fruto da Terra 
SEM SIGLA Indígenas 
SEM SIGLA Paz Sem Terra 
SEM SIGLA Quilombolas 
SEM SIGLA Terra Brasil 
SEM SIGLA Unidos pela Terra 
SEM SIGLA Via Campesina 
SINPRA Sindicato dos Pequenos e Médios Produtores Rurais Assentados 
STL Sindicato dos Trabalhadores na Lavoura 
STR Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
TUPÃ 3E Trabalhadores do Município de Tupanciretã 
UAPE União dos Agricultores de Pernambuco 
UFT União Força e Terra 
UNITERRA União dos Movimentos Sociais pela Terra 
USST União dos Santanenses Sem-Terra 
XAMBRÊ Grupo Xambrê 
Fonte: NERA (2008). 


