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RESUMO: Ao buscarmos a origem do campesinato brasileiro remontamos à for-
mação do território e percebemos que o camponês que surge em nosso território 
é “sui generes ao camponês europeu”. (Santos: 1997:01). Pois os brancos que 
nascem no Brasil são portugueses ou europeus, o produto da miscigenação en-
tre índios e negros, entre índios e brancos e brancos e negros, os “impuros de 
sangue”, e que são livres, mas excluídos do social, do econômico e do político, 
partem para a produção de subsistência, como agregados, pois, não tem direi-
to à propriedade, pela instituição do sistema de morgadio (Martins: 1983:38). 
Ficando assim, sujeitos à especulação, exploração e a sujeição do capital, que 
alimentou e ainda alimenta várias lutas pela terra.
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POPULATION MOBILITY AND SOCIAL MOVEMENTS

ABSTRACT: As we seek the origin of the Brazilian peasantry reassemble the 
formation of the territory and realized that the peasant who comes into our terri-
tory is “sui genres of European peasant.” (Santos: 1997:01). For whites who are 
born in Brazil is Portuguese or European, the product of miscegenation between 
Indians and blacks, between Indians and whites and blacks and whites, the “im-
pure blood” and that are free, but excluded from the social, economic and the po-
litical left for subsistence production, as aggregates, therefore, not entitled to the 
property, the institution of the system of primogeniture (Martins: 1983:38). Whe-
reupon, subject to speculation, exploitation and subjection of the capital, which 
nourished and still nourishes various struggles for land.
Keywords: Land, Land Reform and Society

O SENTIDO DA COLONIZAÇÃO

 A ocupação do território brasileiro deu-se com a expansão territorial esti-
mulada pela revolução comercial em vista da excepcional situação geográfi ca, 
e do desenvolvimento da Ciência Náutica, incitado pela dinastia Avis, que con-
quistara o poder da burguesia comercial e o afl uxo de especialistas nas Ciências 
da navegação, capitais vindos da Itália e de várias partes da Europa que foram 
aplicados no grande empreendimento.
 A doação de terras em sesmarias, embora não dessem o domínio, so-
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mente a posse ao seu titular, provocou o processo de ocupação sob o domínio 
da grande propriedade, defi nindo então, um processo de dominação do latifún-
dio que ainda hoje ocorre no país. Ao lado do processo legal de apropriação de 
terras pela doação de sesmarias, ocorria também, a apropriação por pessoas de 
menores recursos, instalados em áreas menos acessíveis, denominados possei-
ros.  Estes ao terem suas terras apropriadas por senhores de prestígio tinham 
que se submeterem ao seu poder ou migrar para outras regiões distantes, con-
tribuindo assim, para o processo de ocupação territorial.
 A história brasileira foi marcada pela formação socioeconômica da trans-
ferência de produtos nativos do território para as metrópoles européias. O po-
voamento do Brasil foi iniciado com a fi nalidade de expandir o domínio colonial, 
cujo processo tinha no colonizador a incumbência de privar a população nativa 
de sua liberdade, ocupando suas terras e extraindo recursos, usando sob co-
ação a força de trabalho não remunerada, não se preocuparam com a produ-
ção dos alimentos necessários, pois sendo inicialmente pequeno o número de 
portugueses no Brasil, preferiam traze-los da Metrópole, o que permitia maior 
utilização das embarcações em suas viagens de ida e volta, mas como os nati-
vos se alimentavam da pesca, da caça, da coleta fl orestal e de uma incipiente 
agricultura, os Portugueses procuraram adaptar-se a este tipo de alimentação, 
substituindo produtos tradicionais pelos da terra, como aconteceu com a farinha 
de trigo que foi substituída pela “farinha de pau” ou farinha de mandioca. Pois se 
aperceberam de que dispunham de grandes espaços, com terras férteis. 
 Com o início do povoamento da colônia (expedição de Martins Afonso 
de Souza, 1530 a 1533), é que começaria o processo de apropriação de terras, 
utilizando para isso o dispositivo da lei das sesmarias, promulgado em Portugal 
desde o reinado de D. Fernando.
 A efetiva ocupação do Brasil iniciou-se quando os portugueses ocuparam 
os territórios desenvolvendo a cultura de cana de açúcar, que foi cultivada em 
quase todas as capitanias. Após a efetivação da conquista, os portugueses ex-
ploram a costa em busca de produtos fl orestais e marinhos (pau-brasil, aves de 
plumas, âmbar e etc.), combatendo os corsários e fundando pequenas feitorias 
como: Itamaracá, Santa Cruz, e Cabo Frio, respectivamente em Pernambuco, 
Bahia e Rio de Janeiro. A princípio procuraram a conquistar a boa vontade dos 
indígenas, trocando os produtos da terra por bugigangas, em seguida amedron-
tá-los, forçando-os a trabalharem no abastecimento dos seus navios, nesse mo-
mento adotaram o escambo como relação comercial. Os indígenas que aqui 
habitavam eram nômades e viviam em tribos, usando a terra visando somente o 
consumo imediato, pois não tinham preocupações com a acumulação e também 
não dispunham de técnicas de conservação. Só ao iniciarem o povoamento é 
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que os portugueses passaram a escravizá-los, como faziam com os negros da 
África. 
 O peso da história ainda se faz sentir bastante no Brasil do século XXI. A 
estrutura agrária injusta do país é sempre relacionada ao sistema sesmarial que 
vigorou em outros tempos. Ao vendermos um imóvel, não raro descobrimos que 
somos foreiros a alguns senhorios, que somos enfi teutas, e que devemos pagar 
um laudêmio para podermos alienar nosso domínio útil. E o que falar das tentati-
vas da União de cobrar taxas de ocupação dos que ocupa terrenos de marinhas? 
Mesmo nas avançadas propostas que defendem uma reforma urbana fala-se da 
importância de garantir o direito de preenpção. 
  As formas de apropriação territoriais introduzidas no Brasil apartir do sé-
culo XVI têm sua origem na idade média Ibérica, mais especifi camente no pro-
cesso de reconquista cristã dos territórios ocupados pelos Sarracenos. A explo-
ração sistemática da nova colônia se faria a partir da quarta década do século 
XVI, quando dividiram o território brasileiro em capitanias hereditárias e estimu-
laram os donatários a iniciar o povoamento, porém o sistema adotado com êxito 
nas ilhas do atlântico, no Brasil não teve o sucesso esperado devido a grande 
extensão territorial, resistência indígena e difi culdades de adaptação dos coloni-
zadores ao mundo tropical. As 15 Capitanias tiveram destinos diferentes, umas 
fracassaram e outras prosperaram. Pernambuco e São Vicente prosperaram, 
com as expansões de culturas tropicais, e implantação de vilas e povoações.
 Na Capitania da Bahia adquirida pela coroa em 1549, foi implantada a 
primeira Cidade, Salvador, para ser a capital do Brasil. Iniciando um processo 
de centralização administrativa que procurava destruir o sistema anterior em que 
cada capitania dependia do governo de Lisboa, essa ocupação dinamizou-se 
com a cana de açúcar. Assim adimite-se hoje, que o processo de ocupação pela 
produção açucareira foi um empreendimento inteiramente capitalista, pois se 
fazia investimentos maciços de capitais na agricultura e se voltava à economia 
agrícola para o mercado, quase sempre capitais de Judeus radicados na Holan-
da.
 Iniciava-se no Brasil o domínio econômico do engenho, baseado na mão 
de obra negra, cujo tráfego tinha grande importância econômica, constituindo-se 
em um dos mais importantes negócios da elite colonial. O açúcar determinou a 
ocupação da faixa litorânea, o gado e o ouro, determinaram a ocupação do inte-
rior. A penetração para o interior foi feita a partir dos núcleos coloniais, próximos 
à costa: Pernambuco, Bahia, e São Vicente. Visando a captura de índios e a pro-
cura de pastagens para o gado no nordeste e de ouro, prata e pedras preciosas 
no sul do país, redesenhando a efetiva ocupação territorial brasileira, isto é, a 
teoria dos ciclos econômicos.
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 No Nordeste os entradistas que foram para o interior à procura de pas-
tagens para o gado formaram grandes fazendas. No sul, os paulistas penetram 
para o interior, devastando terras e rios à procura de índios para escravizar e 
trazer para as áreas agrícolas, uma vez que estes eram menos caros que os 
negros africanos.
 A descoberta de minas de ouro e diamantes provocou o povoamento de 
grandes áreas, dando origem a três novas capitais: Minas Gerais, Goiás e Mato 
Grosso. E é esta atividade que deu importância e crescimento ao Rio de Janeiro, 
tornando-a capital da Colônia, a partir de 1763.
 Diante de todos os movimentos para a efetiva ocupação do Brasil, pode-
mos observar que foi a grande visão geopolítica dos estadistas Portugueses dos 
séculos XVI e XVII, que garantiram o controle do imenso território em que se 
transformariam o Brasil, sem dispor de grandes recursos e tropas bem adestra-
dos.
 A ação dos portugueses nos primeiros séculos de colonização foi decisiva 
para a formação de um país de grande extensão territorial, o qual foi conquistan-
do espaços mediante tratados, Tordesilhas, Madri e Santo Idelfonso. O processo 
geopolítico se caracterizou pela ocupação de pontos esparsos, a princípio no 
litoral, e em seguida nos eixos fl uviais e nos caminhos que levavam ao interior do 
país. Esses pontos foram utilizados como área de exploração do território, cujo 
início deu-se no século XV, possuindo continuidade até os dias atuais. 
 A crise do sistema colonial, nos fi ns do século XVIII provocou problemas 
que demandavam medidas renovadoras de ordem tanto política como econômi-
ca. Só em 1822, quando já ia adiantado o processo de separação entre o Brasil e 
Portugal, que foi promulgada a resolução de 17 de Julho, que pôs fi m ao sistema 
das sesmarias e estabeleceu a aquisição da propriedade pelo reconhecimento 
da posse.
 O governo do Príncipe-Regente entendia que com o reconhecimento do 
direito de posse resolveria os problemas da terra e os pequenos posseiros pas-
savam a ter o direito de fi xar-se nas áreas que exploravam. Porém estes não 
dispunham de condições de fazer valer os seus direitos perante aos grandes 
senhores e as autoridades, passando assim a constituir-se como uma massa de 
excluídos do sistema adotado por um grande período.
 Em 18 de setembro de 1850, houve a promulgação da Lei de Terras (Lei 
nº. 601), que estabelecia o processo de compra e venda para aquisição de pro-
priedade. Daí surgiram então, problemas entre proprietários e não proprietários. 
Ao ser proclamada a República em 1889, o novo governo procurou fazer algu-
mas modifi cações, desenvolvendo a industrialização. A política de industrializa-
ção não foi bem sucedida levando o encilhamento e o problema do acesso às 
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propriedades de terra parou.
 Ao iniciar o período republicano, a grande propriedade ocupava as maio-
res extensões de terras nas áreas de mais fácil acesso aos transportes. Os pe-
quenos proprietários, já numerosos, se localizavam em áreas menos acessíveis, 
dedicando-se à produção para o mercado interno em expansão. Neste sentido, a 
constituição republicana de 1891 estabeleceu que as terras públicas passariam 
à propriedade dos estados em que estivessem situadas, contudo, em vez de tra-
zer uma contribuição à solução do problema agrário esta constituição difi cultava 
o acesso à propriedade da terra.
 Durante a primeira República -1889 a 1930 - os governos permaneceram 
indiferentes às pressões populares, e essa massa não se organiza para obter o 
acesso a terra, vieram então os confl itos trabalhadores versus proprietários que 
se materializaram em confrontos pessoais, destruição de bens, assassinatos e 
movimentos populares. Destacamos a Guerra de Canudos na Bahia ocorrida 
em 1896 a 1897, a de Contestado no Paraná e Santa Catarina, 1912 a 1916. A 
questão fundiária e agrária foi agravando-se à proporção que crescia a popula-
ção e novos espaços eram incorporados ao território nacional. Na Amazônia, em 
conseqüência da descoberta do processo da borracha acelerou a demanda do 
produto. Este fato provocou a intensifi cação do processo migratório de nordes-
tinos para a Amazônia, contribuindo mais tarde para o agravamento da questão 
de terras nesta região.
 Como a cana-de-açúcar estava integrada ao latifúndio e ocupando a faixa 
oriental do nordeste, implantando na região uma civilização patriarcal, que Gil-
berto Freire classifi cou como latifundiária, monocultora e escravocrata, dando 
origem a uma oligarquia ditava as normas da vida política brasileira. O controle 
da propriedade da terra pelos grupos de usineiros continuou forte a tal ponto de 
que na segunda metade do século XX ser um dos maiores focos de resistência 
e luta pela reforma agrária, esta crise tornou-se mais forte em 1930, a tal ponto 
que o governo brasileiro dito revolucionário, procurou desenvolver uma política 
de proteção à indústria açucareira, procurando limitar a produção e distribuí-la 
por estados e empresas. 
 São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais produtora de 
leite e minérios. Como Minas disponha de recursos minerais em abundância, a 
sua grande riqueza mineral permitiu a penetração do capitalismo industrial, de 
capitais estrangeiros na exploração de ferro e ouro, havendo assim uma grande 
concentração populacional nestas regiões.
  Com a decadência do comércio de escravos e necessitando de braços, 
o café provocou uma política migratória em larga escala. Com a utilização de 
trabalhadores italianos, permitindo uma evolução nas relações de trabalho da 
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escravidão para o colonato. 
 Com boas cotações no mercado internacional, com terras disponíveis, 
com facilidade de importação de mão-de-obra e uma elite empreendedora, os 
cafezais destruíram fl orestas, populações indígenas e fundaram fazendas e ci-
dades se alastrando pelo território paulista, provocando a modernização do porto 
de Santos e a abertura de estradas de ferro.
 A superprodução mundial do café trouxe sérios problemas aos fazendei-
ros e à economia do país, fazendo com o que o governo tomasse medidas pro-
tecionistas, na década de 20. A revolução de 30 veria queda da importância da 
cafeicultura e a substituição de cafezais por outras culturas que hoje tem grande 
importância em São Paulo, como a do algodão, a da cana-de-açúcar e a da 
laranja. A perda de importância dos cafezais provocou a divisão das grandes 
fazendas em pequenas e médias glebas que foram vendidas a antigos colonos, 
contribuindo para uma melhor divisão da propriedade nas décadas de 20, 30 e 
40. A primeira República foi o período de domínio absoluto do café, permitindo 
que capitais acumulados fossem aplicados na implantação de indústrias.
 A República encontrou as áreas do pantanal e dos cerrados localizados 
nos planaltos ocupados por grandes fazendas que faziam, sobretudo a cria e a 
recria de gado e enviavam as grandes boiadas para os frigorífi cos paulistas da 
porção ocidental do estado. Houve então a ampliação da rede de transporte fer-
roviário e rodoviário.

ORIGEM DO CAMPESINATO BRASILEIRO

 Dois temas pendentes da história brasileira continuam fortemente pre-
sentes em nossas inquietações sociais e política! O tema da escravidão e o seu 
tema residual, o da posse da terra. A abolição abriu caminho para o trabalho 
livre, mas não para a modernidade, substituímos o arcaísmo da servidão negra 
pelo arcaísmo da servidão por dívidas.
 Ao buscarmos a origem do campesinato brasileiro remontamos à forma-
ção do território e percebemos que a gênese do camponês que surge em nosso 
território é “sui generes ao camponês europeu”. (SANTOS: 1997:01).
 Pois os brancos que nascem no Brasil são Portugueses ou europeus, o 
produto da miscigenação entre índios e negros, entre índios e brancos e brancos  
e negros, os impuros de sangue, e que são livres, mas excluídos do social,do 
econômico e do político, partem para a produção de subsistência, como agrega-
dos, pois, não tem direito à propriedade, pela instituição do sistema de morgadio 
(Martins: 1983:38) e obrigados a pagarem variados e pesados tributos. O cam-
ponês era, portanto, duplamente excluído: da condição de proprietários de terras 
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e da condição de escravo, já que não podia ser convertido em renda capitalizada 
do tráfego colonial. 
 A Lei de Terras de 1850, ajuda à burguesia latifundiária a manter o seu 
“status quo”, impedindo que os camponeses, negros, mestiços e migrantes fu-
turos viessem a reclamar uma porção do território, pois com esta a mudança 
do regime político a mesma passa a possuir o sentido de mercadoria, (Martins. 
1983:43). Com essa mudança, a questão do campesinato é colocada em novos 
termos. Agora o espaço do camponês passa a ser um e o espaço do fazendei-
ro passa a ser outro, ou seja, o espaço do camponês consiste em terra para o 
trabalho, e o espaço do fazendeiro, consiste em auferir renda ou nela produzir a 
monocultura de exportação. Que começa a exigir braços para o trabalho, e esta 
demanda começa a engendrar a vinda dos imigrantes de outros países para o 
Brasil, com o fi m da escravidão, tem-se o sistema de colonato, cujo modo de 
produção passa a ser um sustentáculo na exploração, da propriedade fundiária 
e na especulação.
  Esta exploração da terra, em consonância com a sujeição da mesma ao 
capital que continua a alimentando, várias lutas pela propriedade de terra, tra-
vando verdadeiros confl itos sangrentos, que tiveram seu início nos quilombos, 
no período da escravidão. Já que o fi m da escravidão não foi sufi ciente para 
remover as injustiças sociais e o Brasil viram nascer lutas sangrentas, tais como: 
Canudos no Nordeste, Trombas e Formoso  em Goiás, que sacrifi caram pesso-
as e corroboraram o poder de nossas elites, mas não calaram os clamores por 
justiça social e terra para plantar. 
 É necessário destacar que, a partir da década de 60, a luta camponesa 
ganhou dimensão nacional, os trabalhadores rurais conseguem aliados: A Igreja 
Católica através da Pastoral da Terra – CPT e a criação da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na agricultura – CONTAG, “sindicalizando o homem 
do campo”. Instalando no país um período de transformações nas paisagens, 
no meio ambiente, e no processo de produção. Nos últimos anos, têm-se multi-
plicado as referências à existência de um processo de transformação no campo 
brasileiro, que implica a constituição de um novo mundo rural. Isto pode ser ob-
servado em documentos governamentais, onde há controvérsias do signifi cado 
deste “novo rural”.
 Em março de 1999 o Governo Federal lançou um documento intitulado 
Agricultura Familiar, a reforma agrária que pode levar a um desenvolvimento 
local para um novo rural brasileiro.
 O conceito de desenvolvimento utilizado não corresponde ao processo de 
elevação do nível de riqueza e da qualidade de vida da população que compa-
tibiliza à efi ciência econômica e social cujo capital natural destinado à produção 
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rural para o pequeno produtor, não é satisfatório. Ademais destacam a falta de 
uma política alternativa de pesquisa de padrão tecnológico da revolução verde, 
aplicado na agricultura familiar, que possa dar sustentação a este padrão de 
agricultura, ignorando a abordagem da questão da equidade e da geração de 
emprego e renda no campo. 
 Por outro lado, ao colocarem a capacitação no centro das proposições 
para a modernização da agricultura dão a entender que são os agricultores, por 
sua incompetência ou ignorância, que não são capazes de aproveitar as opor-
tunidades oferecidas pela sociedade e pelo mercado, para a elevação de vida 
dessa classe.
 As políticas públicas adotadas historicamente tivessem acentuado o cará-
ter excludente da sociedade capitalista. Não é por outra razão que, pelos cálcu-
los do IBGE, quatrocentos mil (400.000), estabelecimento agropecuário sumiram 
nos dois primeiros anos do Governo (FHC), desapareceu também, um milhão de 
empregos de trabalhadores que se dedicavam à produção rural, o que dá a di-
mensão concreta da crise e do absurdo de se falar de “negócio rural” e “negócios 
familiar rural”, como realidades dominantes no campo brasileiro. 
 A análise feita nos permite afi rmar que não existe um radical processo de 
transformação no meio rural brasileiro, há alguns elementos indicativos das pos-
sibilidades de constituição de um novo modelo de desenvolvimento no campo 
brasileiro, onde se destacam processos como a valorização da agricultura fami-
liar, o avanço da disseminação de novas práticas agronômicas ambientalmente 
mais saudáveis e a constituição de um setor reformado, fruto da multiplicação 
dos assentamentos rurais no país, e porque não dizer do próprio avanço da re-
gularização fundiária. 
 Por outro lado, há também fortes indícios no sentido da concentração fun-
diária, e do êxodo rural, do domínio do grande capital agroindustrial no campo, 
do empobrecimento dos agricultores familiares. De certo modo, o que está ocor-
rendo no campo brasileiro é o que os documentos governamentais se propõem: 
construir um “novo mundo rural”, onde há uma forte tensão entre a pressão so-
cial, que se traduzem em formulações teóricas e políticas no sentido da realiza-
ção de transformações na realidade agrária brasileira, qual se opõe a agricultura 
familiar em detrimento da grande propriedade, a partir de uma ampla reforma 
agrária e uma política social e econômica de caráter popular. 
 Assistimos a teimosa subordinação das políticas econômicas ditadas pe-
los organismos internacionais, que tendem a anular as conquistas dos movimen-
tos sociais, transformando estas ações em forma de repressão, quer seja no 
campo ou na cidade. A política governamental para o setor agrário nada mais é 
que o enquadramento da política agrária do governo FHC com determinação do 
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FMI.
 O desfecho deste processo dependerá, fundamentalmente, das lutas que 
estão sendo travadas no campo pelos trabalhadores rurais, sejam eles os sem 
terras, que estão promovendo as ocupações seguidas de assentamentos que 
tem buscado viabilizar a agricultura familiar procurando sobreviver à crise de tais 
políticas, criando alternativas de produção e comercialização para continuarem 
na terra conquistada. Ademais,  estes só terão  êxito através de alianças junto 
ao setor urbano, como parte mais geral do processo de transformação da socie-
dade brasileira.

MOVIMENTOS SOCIAIS

 A ocupação é um processo sócio-espacial e político complexo que precisa 
ser entendido como forma de luta popular de resistência do campesinato, para 
sua recriação e criação, e uma ação decorrente de necessidades e expectativas 
que levanta questões, cria fatos e descortina situações, onde esses elementos 
modifi cam a realidade.

... Os movimentos sociais constroem estruturas, tais como: ocupação, 
trabalho de base, acampamento, negociação política, organicidade, 
espacialização e territorialização. Um movimento sócio-territorial como 
o Movimento dos Sem Terra - MST tem como um de seus principais 
objetivos a conquista da terra de trabalho. E os realiza por meio de 
uma ação denominada ocupação da terra. (Fernandes, 2000: 59-85).

 A espacialização é um processo contínuo de uma ação na realidade, é o 
dimensionamento dos signifi cados de uma ação. Desse modo, as pessoas do 
próprio lugar iniciam o trabalho de base porque ouviram falar, viram ou leram so-
bre ocupações de terra, ou seja, tomaram conhecimentos por diferentes meios: 
falado, escrito, e televisivo etc. assim, iniciam a luta pela terra, construindo suas 
experiências.
  Esse espaço possui três dimensões: o espaço comunicativo; o interativo; 
e a ocupação. O espaço comunicativo é construído desde as primeiras reuniões, 
cujo motivo são as necessidades e o interesse, onde juntos à revolta e a indig-
nação, representam atitudes e sentimentos que determinam o tempo de ocupar.
O espaço interativo é realizado antes, durante e depois da ocupação da terra, 
cujo sentido da interação está nas trocas de experiências, no conhecimento das 
trajetórias de vida, na condição de expropriados e explorados na construção da 
identidade de sem-terra. A superação de suas realidades começa com a delibe-
ração a respeito da participação, na ocupação da terra, nessa tomada de deci-
sões devem decidir sobre qual terra ocupar, onde ocupar. São os trabalhadores 
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desafi ando o Estado que sempre representou os interesse da burguesia agrária 
e dos capitalistas em geral.
 A ocupação é então, parte de um movimento de resistência na defesa 
dos interesses dos trabalhadores à desapropriação do latifúndio, o assentamen-
to das famílias, a produção e reprodução do trabalho familiar, a cooperação, a 
criação de políticas agrícolas, voltadas para o desenvolvimento da agricultura 
camponesa, a geração de políticas publicas destinadas aos direitos básicos da 
cidadania. A organização de uma ocupação decorre da necessidade de sobre-
vivência. Acontece pela consciência construída na realidade em que se vive. 
Quando um grupo de famílias começa a se organizar com objetivo de ocupar 
a terra, desenvolvem um conjunto de procedimentos que toma forma defi nindo 
uma metodologia de luta popular.
 Essa lógica tem como componentes constitutivos à indignação e a revol-
ta, a necessidade o interesse, a consciência e a identidade, a experiência e a 
resistência, a concepção de terra de trabalho contra a de terra de negócio e de 
exploração, movimento e a superação.
 Na formação do MST, os sem-terras criaram distintas metodologias de 
luta. São procedimentos de resistências desenvolvidas na trajetória de lutas, 
sendo diferenciadas em todo Brasil. Os acampamentos são permanentes ou 
determinados a um grupo de família.
 As formas de pressão são distintas, de acordo com a conjuntura política, 
bem como as negociações. Os elementos que compõem as metodologias são, a 
formação, a organização as táticas de luta e negociações com o estado e os lati-
fundiários, que tem como ponto de partida o trabalho de base. As Comunidades 
Eclesiásticas de Base - CEBs, os Sindicatos de trabalhadores rurais, as escolas 
e as próprias moradias são alguns dos principais lugares e espaços sociais, 
onde se realizam as reuniões dos trabalhos de base. Os trabalhos de base po-
dem ser resultados da espacialização com o da espacialidade da luta pela terra. 
Nascem sempre das próprias necessidades das próprias comunidades.
 A espacialização é um processo do movimento concreto da ação em sua 
reprodução no espaço e no território. Cada vez mais as famílias que participam 
dessas reuniões recebem apoio das comunidades urbanas e dos assentados, 
bem como das prefeituras, que cedem os transportes para participarem, inclusi-
ve da ocupação. O apoio das comunidades por meios de alimentos e/ou recur-
sos fi nanceiros, é resultado dos trabalhos de base, tanto pelo MST, quanto por 
parte da Comissão Pastoral da Terra – CPT.
 O apoio de Prefeituras tem como signifi cado a possibilidade de se trans-
formar um latifúndio em um assentamento, onde as famílias excluídas irão se 
ressocializar trabalhando, gerando renda, construindo moradia, conquistando a 
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terra e direitos básicos como a educação e lazer.
 A criação de comissões, núcleos, setores, coordenações, são partes da 
forma de organização e movimento, onde cada uma é composta por grupos de 
pessoas responsáveis pelas diversas necessidades das famílias, a começar pela 
alimentação e na preocupação de ter escola para as crianças, para os jovens e 
adultos. Os trabalhadores sem terra são os principais sujeitos desses processos. 
Desde o princípio da luta recebem o apoio de diferentes instituições, tais como: 
Comissão Pastoral da Terra – CPT, dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, da 
Central Única dos Trabalhadores - CUT, do Partido dos Trabalhadores –PT e de 
outros partidos políticos e de diversas outras organizações por meio de alianças 
que formam uma articulação política. Estas instituições envolvidas defendem a 
ocupação como forma de acesso a terra. 
 Participar de uma ocupação não é uma decisão tão simples, afi nal, mais 
do que experiência signifi ca transformar a própria vida. Por essa razão, para 
algumas famílias existe a indecisão e o medo. Para superar o medo é preciso 
confi ança nas pessoas que compõem, e coordenam o movimento. Assim é o 
papel de um líder, ter a responsabilidade, ao defender a ocupação, apresentar 
idéias e referências que permitam a superação das dúvidas.

PROCESSO DE OCUPAÇÃO

 A luta por acesso a terra é antiga, faz parte da nossa história, e continua 
crescendo e se desenvolvendo desde a época dos camponeses, entretanto os 
personagens agora são outros: posseiros e sem terra. A diferença entre eles está 
no modo de apropriar da terra, os sem-terras ocupam terras, predominantemen-
te, em regiões onde o capital já se territorializou, enquanto os posseiros ocupam 
terras, predominantemente, nas faixas de frentes de expansão, em áreas de 
fronteira. Com o avanço da frente pioneira, ocorre o processo de expropriação 
desses camponeses, desenvolvidos principalmente pela grilagem de terra por 
latifundiários e empresários. Os sem-terra ocupam terras, predominantemente 
em regiões onde o capital já se territorializou. 
 A partir da década de 1980 o MST se afi rmou pelo Brasil, e com eles 
os sem terra, meeiros, pequenos proprietários, rendeiros e outros, fortalecem a 
frente de busca e a ocupação de terras improdutivas.
 O movimento abalou o ambiente político, passando a dar início à guerra 
entre os sem-terra, e o Estado. A saga pela reforma agrária continua. Entre os 
vários tipos de ocupação, o mais constante se tornou os das terras devolutas ou 
públicas, pertencentes ao Estado e a grandes latifúndios. 
 Quanto à organização das famílias e dos grupos eles apresentam dois 
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tipos: movimentos isolados e movimentos territorializados. Eles têm como fun-
ção à organização social e o espaço geográfi co. O primeiro movimento é aquele 
cujas realizações se passam em uma base territorial, nascem em diferentes pon-
tos do espaço geográfi co; com lutas resistentes os camponeses em terras de la-
tifúndio, reproduzindo suas ações, geralmente com o apoio de uma paróquia ou 
até política sindicais e até de prefeituras. Há poucos registros, pois suas ações 
são rápidas.
 Já, o segundo movimento territorializado, está organizado e atua em vá-
rios lugares ao mesmo tempo, é bem organizado e permite expandir a luta pela 
conquista de novas terras, multiplicando-se nos territórios, assim é o Movimento 
dos Sem Terra - MST, que embora seja o mais bem organizado, desde 1984, não 
é o único.
 O processo de territorialização é um aprendizado contínuo, que vem das 
experiências, da realidade vivida pelos grupos e famílias na luta, que tomaram 
forma de marchas e caminhadas, que intensifi caram os movimentos e aumenta-
ram a pressão dos trabalhadores nas negociações com os governos, envolven-
do toda sociedade, que critica ou apoia.
 Os acampamentos são montados por pessoas com interesses e desejos 
comuns, e que além de seus objetivos possuem metas e comissões ou equipes, 
que dão forma concreta à organização. E cada vez mais criam condições para 
suas manutenções e necessidades como: Educação, Saúde, Segurança, Traba-
lho e etc.
 Os componentes desses acampamentos buscam trabalhos fora dali, nas 
redondezas, como os bóias-frias, etc. Buscam, além de seu objetivo principal 
que seria um espaço material: a terra, e também seu espaço social, unido e or-
ganizado, com uma identidade própria, com força e coragem entendida como um 
direito à cidadania, chegando a perder até a vida, se preciso for.
 Os movimentos sociais brasileiros têm abalado o ambiente político, pois 
não é somente o MST que tem lutado pela posse da terra, temos desde o início 
dos anos 60, os “Brasiguaios”, que são os primeiros colonos brasileiros chega-
rem ao Paraguai e encontram uma região de fronteira praticamente desocupada. 
Dos últimos trinta anos para cá, a paisagem é totalmente diferente. 
 De forma discreta no início, a ocupação do território vai se concretizan-
do efetivamente nos anos 70, na mesma época em que o fl uxo para Amazônia 
decresce. A presença brasileira no Paraguai representa um fenômeno de conse-
qüências importantes para a dinâmica social e econômica deste país. Segundo 
os dados levantados por Souchaud (2000)5, “eles são 500 mil. O que na origem 
era uma simples ocupação do espaço fronteiriço transformou-se num verdadeiro 
motor da evolução da sociedade paraguaia”.   
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 O espaço que se nomeia “Brasiguaio” é o resultado dos últimos trinta 
anos de colonização. O termo, que surgiu no fi nal dos anos 80, para designar 
tipicamente os agricultores expulsos do Paraguaio, pode ser usado também para 
referir-se genericamente a todos os imigrantes brasileiros naquela região. Embo-
ra não haja diretamente em território Paraguaio.
 E ainda temos os movimentos dos índios brasileiros que tem a intenção 
de fl agrar o descompasso entre a imagem de um índio genérico cristalizado no 
imaginário dos brasileiros e a realidade de vários grupos indígenas, que estão 
cada vez mais articulados politicamente e mobilizados para garantir o exercício 
de sua identidade cultural. Para isso, têm sido necessário dominar os códigos da 
sociedade não indígena, não para ser iguais, mas justamente como recurso para 
a manutenção de sua diferença.
 Estas diferenças criaram movimentos e lutas no interior do país, de índios 
e negros, que defendiam seus territórios invadidos pelos bandeirantes e colo-
nizadores, ou ainda, unindo a luta pela liberdade com a da terra própria, cons-
truindo os quilombos ou Movimentos Camponeses Messiânicos, que seguiam 
um líder carismático: citamos como exemplos os movimentos dos Canudos, com 
Antônio Conselheiro; Contestado, com o Monge José Maria; o Cangaço com 
Lampião e diversas lutas com confl itos violentos nas décadas de 30 e 40. 
 No bojo destas lutas surge o Movimento dos Trabalhadores sem Terra – 
MST, que é um movimento de resistência na defesa dos interesses dos trabalha-
dores à desapropriação do latifúndio, com assentamento de famílias,  produção  
e  reprodução  do  trabalho  familiar,     a  cooperação, a criação de políticas agrí-
colas, voltadas para o desenvolvimento da agricultura camponesa, a geração de 
políticas públicas destinadas aos direitos básicos da cidadania, com formas de 
pressão distintas, de acordo com a conjuntura política. E que visa três grandes 
objetivos: a terra, a reforma agrária e uma sociedade mais justa.
 Diante do exposto, podemos observar que os movimentos e lutas nasci-
dos no interior do país, de índios e negros, que defendiam seus territórios inva-
didos pelos bandeirantes e colonizadores, ou ainda, unindo a luta pela liberdade 
com a da terra própria, construindo os quilombos ou Movimentos Camponeses 
Messiânicos, que seguiam um líder carismático: citamos como exemplos os mo-
vimentos dos Canudos, com Antônio Conselheiro; Contestado, com o Monge 
José Maria; o Cangaço com Lampião e diversas lutas com confl itos violentos nas 
décadas de 30 e 40. 
 No bojo destas lutas surge o Movimento dos Trabalhadores sem Terra – 
MST, que é um movimento de resistência na defesa dos interesses dos trabalha-
dores à desapropriação do latifúndio, com assentamento de famílias, produção 
e reprodução do trabalho familiar, a cooperação, a criação de políticas agríco-
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las, voltadas para o desenvolvimento da agricultura camponesa, a geração de 
políticas públicas destinadas aos direitos básicos da cidadania, com formas de 
pressão distintas, de acordo com a conjuntura política. E que visa três grandes 
objetivos: a terra, a reforma agrária e uma sociedade mais justa.
 O presente trabalho conclui que, a dinâmica da ocupação do território 
brasileiro, foi estimulada pela revolução comercial, pois foi traçado como perfi l 
no fi m da escravidão sendo então gênese do campesinato brasileiro.
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